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فرنسا تغزو 
»ماليستان«

انتخابات الكنيست.. 
تكريس لالستيطان 

والعنصرية 

السعودية: 
سقوط الهيبتين.. 

و»الربيع« آٍت

فيصل الداود: 
في العام 2013 

لن يصوت 2000 
سوري ضد الئحتنا
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تهل علينا ذكرى مولد خري الربية؛ الر�شول الأكرم �شلى 

النهج  اإىل  تعود  لأن  الأمـــة  اأحـــوج  ومــا  و�شلم،  واآلـــه  عليه  اهلل 

املحمدي، ت�شتقرئ قيمه و�شننه، يف زمن تختلط فيه مفاهيم 

انتقائية وع�شوائية، ول متت اإىل ال�شلف القومي ب�شلة.

اللبنانيني  مــن  »الــثــبــات«  اأ�ــشــرة  تتقدم  املنا�شبة  هــذه  ويف 

عموماً وامل�شلمني خ�شو�شاً باأ�شمى اآيات املباركة، �شائلة املوىل 

عز وجل اأن يعيده على اجلميع باخلري والأمن والطماأنينة.. 

وكل عام واأنتم بخري.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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كل عام وأنتم بخير

4

7 جـنــــبـالط بــــعـد مــــوســكــــو: إلـــــــــــى أيــــــــــــــــن؟

الصمود السوري.. وفك الحصار عن لبنان



ت�ستمر اللجنة الفرعية النيابية املكلفة البحث 

ت��واف��ق وط��ن��ي على ق��ان��ون ج��دي��د لالنتخابات  ع��ن 

ال��ن��ي��اب��ي��ة امل���ق���ررة يف ال��ت��ا���س��ع م��ن ح���زي���ران امل��ق��ب��ل، 

يف ال�����دوران يف حلقة م��ف��رغ��ة، و���س��ط رف�����ض »ت��ي��ار 

امل�����س��ت��ق��ب��ل« وال���ن���ائ���ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط ك���ل ال�سيغ 

اأذعن حليفاهما حزبا »الكتائب«  اأن  املطروحة، بعد 

�سكله لهما  ال���ذي  ال��ط��ائ��ف��ي  ل��الب��ت��زاز  و»ال���ق���وات« 

طاملا  ال��ل��ذان  وهما  الأرث��وذك�����س��ي«،  »اللقاء  م�سروع 

امل�سيحيني  ح��ق��وق  حت�سيل  اإىل  ال���دع���وة  يف  زاودا 

النتخابية.

توؤكد  اأ�سوات من هنا وهناك  ويف حني ت�سدر 

ع��ل��ى اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا، ت�����س��ر كل 

الدلئل اإىل �سعوبة ح�سول هذا الأمر يف موعده، 

حل  اإىل  ل  التو�سّ ت�سّهل  »م��ع��ج��زة«  حت��دث  مل  م��ا 

و���س��ط ي��ر���س��ي ج��م��ي��ع الأط������راف امل���وؤث���رة حملياً 

واإقليمياً.

لالنتخابات  قانون  اأي  امل�ستقبل«  »تيار  يرف�ض 

وفق قاعدة الن�سبية، مبا فيه القرتاح الذي قدمته 

ال��رئ��ي�����ض جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، ول يقبل حتى  ح��ك��وم��ة 

بعيد،  من  ول  قريب  من  ل  »ن�سبية«  كلمة  مقاربة 

الأك���ري،  ال��ف��وز  اق���رتاح يهدد �سيغة  ك��ل  ويرف�ض 

على  القائم  الأرثوذك�سي«  »اللقاء  م�سروع  ويحارب 

ن��واب��ه على  وم��ذه��ب  ك��ل طائفة  تنتخب  اأن  اأ���س��ا���ض 

املكونات!  داخ��ل كل مكون من هذه  الن�سبية  قاعدة 

على  ت�����س��ري��ح��اً،  اأو  ذات����ه، �سمتاً  ال��وق��ت  وي�����س��ر يف 

قاعدة  على  النيابية  النتخابات  ب��اإج��راء  التم�سك 

من  ميثاقياً  رف�ساً  يواجه  ال��ذي  ال�ستني«،  »ق��ان��ون 

جهات عدة.

التيار؛  ه��ذا  زعيم  اأن  امل�ستقبلي  الق�سيد  بيت 

الرئي�ض �سعد احلريري، كان ينام على حرير بقاء 

وا�ستمرار »قانون ال�ستني«، الذي يوؤّمن له ا�ستباحة 

الن��ت��خ��اب��ات ب��ق��وة امل���ال ال�����س��ع��ودي، ال���ذي ت���ردد اأن 

ل��دورة  خ�س�سته  م��ا  اأ���س��ع��اف  منه  حت�سر  اململكة 

اأكر  اأك��دت  وال��ذي  ال�سابقة،  النيابية  النتخابات 

من جهة اأنه فاق حينها املليار ون�سف املليار دولر 

و�سراء  الناخبني  اإرادة  لتزوير  ا�سُتعملت  اأمركي، 

اأن  اإل  وحاجتها،  النا�ض  فقر  وا�ستغلت  ال�سمائر، 

مطالبة  ح�ساب  يطابق  مل  احلريري  بيدر  ح�ساب 

مطالبة  وكذلك  احلقيقية،  باملنا�سفة  امل�سيحيني 

بو�سع  واحل��زب��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  م��ن  ال��ك��ث��ر 

التي  والطائفية،  الأكريات احلزبية  حد لطغيان 

القوى  متثيل  ومتنع  التغير،  وج��ه  يف  �سداً  تقف 

وتهّم�ض  الع�سبوية،  ال�سطفافات  ع��ن  اخل��ارج��ة 

امل�ساريع  حما�سرة  خ��الل  م��ن  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 

ال�سيا�سية املنفتحة على الآخر وعلى العامل.

وج��اءت م��زاودة حلفاء احلريري من م�سيحيي 

امل�سيحيني  بحقوق  املطالبة  �سقف  رف��ع  يف  اآذار   14

لإح��راج  الدائمة  ملحاولتهم  تكرار  يف  النتخابية، 

خ�سمهم العماد مي�سال عون، حافزاً لأخ�سامهم من 

م�سيحيي الثامن من اآذار، حيث و�سع هوؤلء م�سروع 

الفعلية  امل�ساواة  يحقق  الذي  الأرثوذك�سي«  »اللقاء 

ك����ان ذل����ك على  امل�����س��ي��ح��ي��ني وامل�����س��ل��م��ني، واإن  ب���ني 

املذهبينينْ  وال��ولء  النتماء  ح�ساب تكري�ض وتعميق 

امل�ستعرينْن بني اللبنانيني.

جاء هذا القرتاح - الرد ليق�ّض م�ساجع قوى 

اأن  بعد  �سفوفها،  اإىل  الإح����راج  ولينقل  اآذار،   14
اإىل  ال��دع��وة  خ��الل  الوقت من  تقطيع  على  راهنت 

اآخر،  واإىل مقاطعتها حيناً  اإ�سقاط احلكومة حيناً، 

ولو تطّلب الأمر مقاطعة جمل�ض النواب ذاته.  

الالفت يف هذا ال�سياق اإ�سرار النائب جنبالط 

ال�ستني«  »قانون  تهدد  التي  ال�سيغ  كل  رف�ض  على 

اأن ال���دروز، كما هو  وق��اع��دة ال��ف��رز الأك���ري، علماً 

اإذ ل  ل��ن��واب��ه��م،  ال��ف��وز  م��ن يحقق  لي�سوا  م��ع��روف، 

ت��وج��د دائ�����رة واح�����دة مي��ث��ل ف��ي��ه��ا ال�����دروز اأك��ري��ة 

ن��اخ��ب��ة، يف ح���ني اأن حت��ال��ف��ات��ه��م ه���ي ال��ت��ي ت��وؤم��ن 

الفوز ملن يتحالف منهم مع الطرف الأقوى، وفوز 

واأن��ور اخلليل يف حا�سبيا  الأع��ور يف املنت  النائبني 

خ��ر دل��ي��ل، م��ا ي��وؤك��د اأن م��واق��ف جنبالط م��ا هي 

قانون  على  لالإبقاء  للحريري،  يقدمها  خدمة  اإل 

اح��ت��ك��ار  ا���س��ت��م��رار  الن��ت��خ��اب��ي  لتحالفهما  ي��ح��ف��ظ 

يخالفهما،  م��ن  ك��ل  وا�ستبعاد  طائفتيهما،  متثيل 

حتى ولو كان ميتلك حيثية انتخابية ظاهرة.

الن�سبية  رب��ط  ع��ن  امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  حديث  اأم��ا 

هذا  م��ن  »اإ���س��رائ��ي��ل«  ب�سكوى  ي��ذّك��ر  فهو  بال�سالح، 

ال�سالح، لأنه مينعها من ا�ستباحة لبنان، ويبدو اأن 

ذات��ه، مينع،  ال�سالح  اأن هذا  »امل�ستقبل« ي�ستكي من 

ا�ستباحة كل لبنان  ولو بهيبته وهيبة حامليه، من 

وقطر،  ال�سعودية  م��ن  الآت���ي  ال���ب���رتودولر  ب�سالح 

اإل  العرب  اللبنانيون وغرهم من  ي��راه  ل  وال��ذي 

علماً  با�ستخدامه،  الأمركية  الأوام��ر  تاأتي  عندما 

عندما  احلريريون  منه  ي�ستِك  مل  ال�سالح  ه��ذا  اأن 

و�سعوا اأيديهم على ثروات البالد والعباد، خ�سو�ساً 

ك��ث��رون قيمتها  ي��ق��در  ال��ت��ي  »���س��ول��ي��دي��ر«،  منطقة 

باأرقام فلكية.

���ن«  ال���������س����وؤال امل����ح����رج ل���ك���ث���ري���ن: ه����ل »ُي���ل���بنْ

ق��ان��ون  و���س��ع  خ���الل  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات  ال�سيا�سيون 

متثيل  اأو�سع  بالن�سبية  ويحقق  اللبنانيني،  ير�سي 

ل�سرائحهم املتعلمة، اأم تبقى اإمالءات اخلارج �سجناً 

ياأ�سرهم يف زوايا املذهبيات والع�سبويات؟

عدنان ال�ساحلي

2
أحداث األسبوع

االفتتاحية

الـنــاشـر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئـيس التـحـريـر: عـبـداهلل جـــبـري

المدير المسؤول: عــدنــــان الســاحـلــي

يشارك في التحرير:  
أحمد زين الدين -  سـعـيد عيـتــانـــي

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

  همسات
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 الحلفاء يكتشفون حقيقة أفرقائهم 
ال�سيا�سي،  العمل  واعتزال  اآذار، لالنكفاء   14 املوقع يف  �سخ�ض مرموق  ي�ستعد 

بع�ض  اأن  �سيما  ل  اجل��م��ع،  مكونات  يف  ت��ب��ددت  جمعتنا  التي  الأ���س��ب��اب  اإن  وي��ق��ول 

املكونات امل�سيطرة تدفع البالد اإىل الهاوية عن �سابق ت�سور وت�سميم، باعتمادها 

خيارات ت�سمر منها الهيمنة على اجلميع، واإلغاء اجلميع لحقاً.

 غضب في »اإلقليم«
يجزم اأحد امل�سوؤولني املعنيني يف »تيار امل�ستقبل« با�ستحالة راأب الت�سدعات بني 

اأطرافه، ل �سيما يف منطقة اإقليم اخلروب، وي�ست�سهد امل�سوؤول بامل�سادة التي ح�سلت 

بني اأحمد احلريري ومن�سق »امل�ستقبل« ح�سن دمج، ب�سبب توجيه الأخر انتقادات 

واجلمهور  الأع�ساء  مع  العالقة  على  �سلباً  ذلك  وانعكا�ض  »القيادة«،  لأداء  عنيفة 

على حد �سواء، وقال امل�سوؤول اإن الجتماع كان هدفه التكحيل.. فعماها، اإذ ح�سل 

من دون علم النائب حممد احلجار؛ راأ�ض »امل�ستقبل« يف املنطقة.

www.athabat.net
 هل سيعود 

»الحلف الرباعي«؟
ت�����س��اءل اأح����د ال�������وزراء ال�����س��اب��ق��ني 

املح�سوبني على قوى 8 اآذار، عن �سبب 

ما يقوم به �سفر دولة اإقليمية داعمة 

للمقاومة، من زيارات فجائية لبع�ض 

ه��ذه  ق��ائ��اًل:  اآذار،   14 ق���وى  اأق��ط��اب 

الرباعي«  ب�»احللف  تذّكرنا  ال��زي��ارات 

النيابية  النتخابات  عند  تبلور  ال��ذي 

اأو���س��ل��ت  ال��ت��ي  2005، ون��ت��ائ��ج��ه��ا  ع���ام 

والتي  ُيحمد عقباه،  اإىل ما ل  البالد 

كان �سحيتها احللفاء والأ�سدقاء قبل 

غرهم.

»المستقبل« مستمر في التمسك بقانون الستين
والنسبية سالح اللبنانيين لمحاربة التزوير بالبترودوالر

ربط »تيار المستقبل« 
قانون النسبية 
بالسالح يذّكر بشكوى 
»إسرائيل« منه.. كونه 
يمنعها من استباحة لبنان

لماذا كثف اإلرهابيون من عمليات 
القتل الجماعي في سورية؟

التي  الميدانية  المواجهات  بموضوعية  يتابع  م��ن 
المسلحين  أن  له  يتبين  السورية،  الساحة  على  حاليًا  تدور 
والجماعات اإلرهابية التي منت النفس يومًا  بإسقاط الدولة 
بالقوة والنار عبر خطط سمتها »بركانًا« أو »زلزااًل« أو »إعصارًا« 
لتوصيف عمليات اإلرهاب المرتكب، يتبين، وبوضوح، أن تلك 
الجماعات ورغم أنها استطاعت أن تدخل إلى أكثر من منطقة 
إليه،  وصلت  ما  على  بسط سيطرتها  عن  عجزت  فإنها  وحي، 
وفقًا لما يستقيم مع مفهوم السيطرة، ثم عجزت عن البقاء 
جديدة  مناطق  إلى  التقدم  عن  مؤخرًا  عجزت  أنها  كما  فيه، 

لتنشر فيها إرهابها وتمارس القتل والتدمير الذي أتقنته.
يفاقم  عسكريًا  تطورًا  السورية  الساحة  تشهد  واآلن 
من  السوري  العربي  الجيش  كّثف  حيث  المعتدين،  أزم��ة 
تنفيذ عمليات عسكرية نوعية، تندرج تحت عنوان الهجوم 
على   يفرضه  الذي  الثمن  رفع  الستراتيجية  وفقًا  المعاكس، 
في  تمثل  آخر  تطور  مع  تترافق  استراتيجية  اإلرهابين، 
انخراط الفئات الشعبية السورية في عملية الدفاع عن الذات، 
عبر اللجان الشعبية أو جيش الدفاع الشعبي، كل ذلك حمل 
الجماعات المسلحة على رؤية تهاوي مشروعهم، وهي حقيقة 
العمل  في  اإلمعان  إلى  ويتجهون  فوقها،  القفز  يحاولون 
اإلرهابي بذهنية المقامرين، رغم اليأس من النجاح، فيكثفون 

من أعمال القتل الجماعي بشكل يبتغون منه:
- إثبات القدرة الميدانية، بغية رفع المعنويات بعد الخسائر.
مواصلة  أجل  من  بهم،  اإلره��اب  رعاة  ثقة  على  المحافظة   -

الدعم.
- االنتقام من الشعب السوري ومعاقبته، ألنه خذلهم.

الضغط على األطراف المعنية بالتفاوض بحثًا عن مخرج من 
األزمة  لحفظ موقع لهم.

لن  نصر  وهو  سورية،  انتصار  معالم  تشّكل  وبعد  واآلن، 
يتيح لمرتزق أو مأجور أو مضلل الوصول إلى ما حلم به، بات 
بدماء  للمقامرة  انطلقت  لذا  مسدودًا،  الجماعات  هذه  أفق 
السوريين وأموالهم، وفاتها أن إرهابها يقود إلى ما يعاكس 
السيارات  على  العمل  اقتصار  إن  حيث  والتمنيات،  رغباتها 
سلوك  هو  إنما  ُبعد،  عن  والقصف  واالنتحاريين  المفخخة 
كما  والسيطرة،  واالحتالل  الوصول  عن  العجز  يعني عسكريًا 
أن افتضاح أمرهم في استهداف المدنيين بهذه الوحشية، 
للتمسك  ودفعهم  إليهم،  استمالتهم  من  يأسهم  يعني 
أكثر بدولتهم وجيشهم، وهذا ما بات يسجل في أرض الواقع.
ومع إرهاصات النصر اآلتي لسورية، ال بد من القول إن قدر 
السوريين أن يدفعوا باهظًا ثمن حريتهم وسيادتهم، لكنه 
يبقى ثمنًا أقل بكثير من الثمن الذي يدفعه من يخسر حريته 
واستقالله ويعمل عبدًا مستتبعًا لدى األجنبي، كما هو حال 

الكثير من دول العرب والمسلمين.

العميد د. أمين محمد حطيط

النواب جورج عدوان وعلي بزي واآلن عون على هام�ض اجتماع اللجنة املكلفة بدرا�سة قانون النتخابات
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على الرغم من الصخب اإلعالمي 
و»مانشيتات« الصحافة المكتوبة 

والضجيج السياسي حول أزمة إنتاج 
قانون انتخاب في لبنان، فإن الساسة 

على ما يبدو في مكان والناس في مكان 
آخر بعيد؛ في واٍد سحيق خلف صحراء 

قاحلة.. هذا هو واقع الحال في هذا 
البلد الذي نخرت عظامه أزمات معيشية 

واقتصادية وحياتية مستعصية.

اجلدل العقيم الدائر يف هذ الآونة - والذي ي�سبه 

»العلكة من دون طعم« - بني الكتل النيابية الكربى، 

لالنتخاب  قانون  باإنتاج  املت�سل  بالنقا�ض  ى  ي�سمَّ وما 

يدعونه ع�سرياً وطموحاً ويوؤمن املنا�سفة وامليثاقية، 

التوافق على  يتم  نهاية طريق مقفل، ومل  اإىل  و�سل 

اأي �سيء.

فقانون ال�ستني بالن�سبة اإىل البع�ض ذهب ب�»�ستني 

داهية«، والبع�ض الآخر ما زال يعتربه خ�سبة خال�سه 

الأرثوذك�سي  اللقاء  قانون  اأن  الأكيد  لكن  الغرق،  من 

ا���س��ت��ط��اع ل��ل��م��رة الأوىل م��ن��ذ ع��ق��ود ت��وح��ي��د امل��وق��ف 

امل�سيحي، ومن جتليات ذلك حالة الهدوء التي يعي�سها 

امل���ح���ور ال���ع���وين - ال���ق���وات���ي، وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ف���اإن 

القانون  لهذا  الأول  الراعي  ك��ان  الراعي  البطريرك 

الذي براأيه يوؤّمن متثياًل م�سيحياً مقبوًل.

اأما رئي�ض اجلمهورية، بح�سب م�سادر مراقبة، 

الأرثوذك�سي  للم�سروع  معار�سته  �سبب  اأن  فُيعتقد 

اأمران، الأول اأنه ل ي�سمن له اأي ح�سة يف منطقته 

جبيل، والثاين عامل نف�سي يتمثل بتاأييد الرئي�ض 

مي�سيال عون له.

����ري ق�����ان�����ون ال���ل���ق���اء  وب����اع����ت����ق����اد اأح��������د م����ن����ّظّ

الأرثوذك�سي، فاإن »تيار امل�ستقبل« هو الآخر يحاول 

امل�سيحيني،  اأم��ام  تعّرى  ما  بعد  امل��ّر،  الكاأ�ض  جتّنب 

وي��ح��اول م��ن هنا وه��ن��اك ت��ق��دمي ت��ن��ازلت �سكلية، 

بعدما رفع عون وجعجع من �سقف املطالب، وعلى 

القانون هذا قد  اأن م�سروع  اأنه ل يرى  الرغم من 

ي�سبح يوماً ما نافذاً يف جمل�ض النواب، اإل اأنه �ساهم 

يف رفع الروح املعنوية، وقدم مادة يف غاية الأهمية 

على م�سرح النقا�ض اجلدي، ويتابع اإ�سهابه بالقول: 

و�سرب  امل�ستقبل«  »تيار  وجه  يف  انفجر  امل�سروع  اإن 

اأ�سبح  املعنى  وب��ه��ذا  حلفاءهم..  وف���ّرق  مع�سكرهم 

م�سروع  تاأمني  اأو  ال�سمت،  ال��ت��زام  اإم��ا  عليه  ل��زام��اً 

والبديل  م�ستحيل،  بل  عليه،  �سعب  وه��ذا  مقابل، 

يجب اأن يحمل جت�سيداً جدياً غر متوفر يف »تيار« 

يفتقد اإىل الرباغماتية والواقعية ال�سيا�سية املرنة.

العودة  عليه  ي�ستحيل  امل�ستقبل«  »تيار  اأن  ومب��ا 

امل�سيحيني  ال��ن��واب  ال��ق��ان��ون الأك����ري، وو���س��ع  اإىل 

الن�سبية  ي��ح��ارب  ف��اإن��ه  »جيبه«،  وه��ن��اك يف  م��ن هنا 

اخ���رتاع  ح���اول  ول��ه��ذا  مقتله،  فيها  لأن  ب�����س��را���س��ة، 

ما  �سرعان  والأك���ري،  الن�سبي  بني  الدمج  اأ�سلوب 

�سقط اأمام اأول نقا�ض. 

من  اأي�ساً  ال��ربمل��اين  بال�ساأن  مهتمون  وي�ستغرب 

م�سروع  ع��ن  وميقاتي  �سليمان  الرئي�سنينْ  دف��اع  ع��دم 

ويق�ّسم  الن�سبية  يعتمد  اأ�سهر،  قبل  احلكومة  اأق��رت��ه 

وكيف  دائ����رة،  ع�سرة  ث��الث  اإىل  النتخابية  ال��دوائ��ر 

الأرثوذك�سي  اللقاء  م�سروع  مبهاجمة  يكتفيان  اأنهما 

وح�سب!

و�سع  يف  امل�ساركني  ال�سابقني  النواب  اأح��د  ويوؤكد 

هذا امل�سروع، اأن الرئي�ض �سليمان ا�ستعجل ومل ي�ساور 

امل�سيحيني يخ�سعون لإرادت���ه وراأي��ه،  اأن  اأح���داً، وظ��ن 

وهنا وقع يف اخلطاأ، وعليه الآن اأن يتوجه اإىل املجل�ض 

الد�ستوري لي�ساأل عما اإذا كان هذا امل�سروع د�ستورياً اأم 

ل، اإذا كان جاداً يف معار�سته.

ال�سيا�سة  امل��خ�����س��رم��ني يف  اأح���د  ن��ظ��ر  وم���ن ج��ه��ة 

ُيَقّر،  لن  الأرثوذك�سي  اللقاء  م�سروع  ف��اإن  اللبنانية، 

ق��ادة الكتل لإنتاج �سيغة  لكن هناك ح��واراً مهماً بني 

اإىل تفاهم  ال��ت��و���س��ل  ت��ن��ال ر���س��ى اجل��م��ي��ع، م��ن دون 

كلي، وهذا اأمر يدركه اأهله، وبراأيه »نريد اأن نتخل�ض 

ال��ك��ربى من  اإن احل�����س��ة  امل��ا���س��ي«، ح��ي��ث  م��ن �سيغة 

امل�ستقبل«  »ت��ي��ار  اأخ��ذه��م  ال��ذي��ن  امل�سيحيني  ال��ن��واب 

باأ�سوات غر ناخبيهم الفعليني، وهذا خمالف  فازوا 

للد�ستور، وكذا احلال مع جنبالط يف ال�سوف واجلبل، 

وبن�سبة اأقل مع كتل اأخرى.

لقد فتح اللقاء الأرثوذك�سي الباب على م�سراعيه 

لإنتاج متثيل طوائفي، على الرغم من الإجماع الوا�سع 

البحث  ف��اإن  املعنى  وبهذا  امل�سيحيني،  من  ناله  ال��ذي 

و�سبه  �سبه منا�سفة  توؤّمن  تركيبة عجائبية  جاٍر عن 

اإجماع، يف ظل العقل املذهبي اجلامح مع الأ�سف، وهذا 

هو واقع احلال.

وبغياب اأي تاأثر لأي كتلة و�سطية ُتخرج الو�سع 

م��ن ت���اأّزم���ه، ت��ذه��ب الأم�����ور اإىل م��ن��ط��ق ال��ط��ائ��ف��ت��نينْ 

امل�سيحية والإ�سالمية وقياداتهما لتوليد قانون جديد 

الواقع كمرحلة  ب على ميدان  ليجرَّ واح��دة  مل��رة  ول��و 

انتقالية، ولتاأمني منا�سفة عددية وميثاقية للو�سول 

اإىل  التواقني  اللبنانيني  ب��ني  الجتماعي  العقد  اإىل 

تاأمني النتخابات، لأن البديل هو الدخول يف املجهول.

بهاء النابل�سي

3

الكاردينال الراعي والروؤ�ساء بري وميقاتي واجلميل وعون يف دارة الرئي�ض مي�سال �سليمان

w w w . a t h a b a t . n e t

يـقــــال

 »الطائف 2«
دولة عربية ت�سعى من خالل �سفرها يف لبنان، وال��ذي لوحظ 

الأيام  لبلده يف  لبناين  زي��ارة مرجع حكومي  الزائد خالل  ن�ساطه 

ُير�سي  انتخابي  قانون  حول  اتفاق  اإىل  للو�سول  املا�سية،  القليلة 

اتفاق  ن�ض  م��ن  م��اأخ��وذة  ال��ق��رارات  معظم  تكون  اأن  على  اجلميع، 

الطائف، اإىل حدٍّ قد يتم ت�سميته ب�»الطائف 2«.

ف« القلوب
ّ
 السرقة »تؤل

اللبنانية،  ال���وزارات  اإح��دى  اأم��وال يف  اختال�ض  �ُسّجلت ف�سيحة 

اإل اأنه مت التكّتم على الأمر كون الفاعلني يقربون اأحد امل�سوؤولني 

اأن  يف  تكمن  ال�سدمة    - املفاجاأة  لكن  اللبنانية،  الدولة  يف  الكبار 

�سيا�سياً، غر  �سيا�سينينْ خمتلفنينْ  لتيارينْن  يتبعون  مرتكبي اجلرم 

اأن �سرقة الدولة جمعتهم اإىل درجة الإخّوة.

 ضريبة »الشعبية«
ي�سعى رئي�ض تكتل نيابي كبر متمثل يف عدة مناطق لبنانية، اإىل 

تكليف موؤ�س�ستني متخ�س�ستنينْ لإجراء اإح�ساء ميداين يف مناطق 

يحددها رئي�ض التكتل، بعد اأن �سّرح العديد من منا�سريه عن نيتهم 

للرت�سح، و�ُسّجل اأكر من مر�سح يف املنطقة الواحدة، وبذلك يكون 

رئي�ض التكتل قد وجد خمرجاً ملهمة الختيار املحرجة، خ�سو�ساً يف 

ق�ساء جبل لبنان.

 رفض التزيين للمولد النبوي
اأبدت مرجعية دينية اإ�سالمية ا�ستياءها من رف�ض رئي�ض بلدية 

النبوي  امل��ول��د  ذك���رى  يف  ال�����س��وارع  لتزيني  مبلغ  ���س��رف  العا�سمة 

ال�سريف، علماً اأن رئي�ض البلدية كان قد اأمر ب�سرف اآلف الدولرات 

لتزيني الو�سط التجاري يف منا�سبة ميالدية �سابقاً.

 دحالن الكسبان
خليج  عند  كبراً  اقت�سادياً  م�سروعاً  اأن  تبني 

ميلك  دولر،  م��ل��ي��ار   10 قيمته  الأردين،  العقبة 

الن�سبة الأكرب من اأ�سهمه حممد دحالن؛ املطرود 

له  اأّمنت  وال��ذي  الفل�سطيني،  الوطني  العمل  من 

دولة الإمارات غطاء بالعمل كم�ست�سار اأمني، وهو 

املو�ساد  الأمنية بني  العالقة  بتدبر  ا�سُتهر  الذي 

والأجهزة الأمنية الفل�سطينية.

ع النساء »هدايا«
َّ
 حينما توز

»جبهة  م�����س��ل��ح��ي  اأن  ك��ن��دي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك����رت 

على �سعيد  النتهاكات  بارتكاب  ما�سون  الن�سرة« 

حقوق الإن�����س��ان، وامل���راأة حت��دي��داً، وق��د و�سل بهم 

المر اإىل اأخذ فتيات القرى من اأهلهّن لتقدميهن 

ك�»هدايا« ملن ين�سم اإليهم، واأفاد اأحد ال�سحايا من 

حلب باأن امل�سلحني اأخذوا ابنته الوحيدة واأعطوها 

بلدة بريف  يف  كان يعمل حّلاماً  الذي  ل�»اأمرهم« 

وق��ادة  »وج��ه��اء  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت  حلب! 

املجتمع وم�سايخ القرى قادرون على مواجهة هذه 

اأنهم يخ�سون من تراجع تاأثرهم  اإل  النتهاكات، 

م�ستقباًل اإذا ما تعزز نفوذ اجلبهة اأكر«!

 من اليمن 
»إسرائيل« إلى قطر.. فـ

فاإنه  مطلعة،  »اإ�سرائيلية«  م�سادر  اإىل  ا�ستناداً 

اإىل  ي��ه��دف  مل�����س��روع  الأخ����رة  اللم�سات  و���س��ع  يتم 

»اإ�سرائيل«.  اإىل  اليمن  يهود  تبّقى من  ما  تهجر 

امل�����س��ادر ع��ن و���س��ول جمموعة  وق���د ك�سفت ه���ذه 

اأب��ي��ب ق��ادم��ة ع��رب مطار  ت��ل  اإىل  م��ن يهود اليمن 

ا�ستعدادات  وه��ن��اك  ال��دوح��ة،  القطرية  العا�سمة 

املقبلة،  القليلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  امل��زي��د  ل�ستقبال 

بع�سهم  كني�ست  واأع�ساء  �سهاينة  وزراء  اأن  علماً 

ر�سمية  موؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة  »�سا�ض«  حركة  من 

معنية ت�سرف مبا�سرة على هذا امل�سروع.

 بين االكتفاء.. واالستمرار
لبناين  ل��سفر  ذكرت م�سادر خليجية مطلعة 

اأن هوة ال�سراع تتو�سع بني امل�سوؤولني ال�سعوديني، 

دعم  �سيا�سة  ع��ن  ال��رتاج��ع  بع�سهم  ل  يف�سّ حيث 

والن���زلق خلف قطر، مع  �سورية  الإره��اب��ي��ني يف 

ب�»امل�سافة  امل�سادر  �سّمته  ما  عند  الوقوف  �سرورة 

الآم���ن���ة« م��ن الأزم�����ة ال�����س��وري��ة، وال��ب��ع�����ض الآخ���ر 

امل�سلحني  دع���م  م��وا���س��ل��ة  ال���س��ت��م��رار يف  ��ل  ي��ف�����سّ

على  التاآمري  احللف  مغادرة  وع��دم  والإرهابيني، 

�ساحب  هو  اجلناح  وه��ذا  املرحلة،  ه��ذه  يف  دم�سق 

ال��ت��اأث��ر الأك����رب ع��ل��ى �سنع ال���ق���رار يف ال��ري��ا���ض، 

ويقوده بندر بن �سلطان.

رة لالنتخابات تبلورها القيادات
َ
عجيبة منتظ

و»الزيت« يرشح قريبًا خوفًا من االنزالق

استغراب من عدم 
دفاع الرئيسْين 
سليمان وميقاتي عن 
مشروع أقرته الحكومة 
قبل أشهر.. واالكتفاء 
بمهاجمة مشروع اللقاء 
األرثوذكسي

 نهب ممنهج
ذك����ر ت��ق��ري��ر يف ���س��ح��ي��ف��ة »ال����غ����اردي����ان« ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

املرتبطة  »اجل��ي�����ض احل����ر« واجل��م��اع��ات  ب��ني  الن��ق�����س��ام  اأن 

»ال��ث��ورة«، ل�سيما يف  ُي�سمى  ما  يهدد  �سورية  ب�»القاعدة« يف 

�سولوف  مارتن  كتبه  الذي  التقرير  لكن  ال�سوري،  ال�سمال 

بني  قائماً  ي��زال  ما  التن�سيق  اأن  اإىل  ي�سر  حلب  مدينة  يف 

ال��ط��رف��ني، اإمن���ا يف جم���ال ال��ن��ه��ب وال�����س��ل��ب وال�����س��ط��و على 

املمتلكات العامة واخلا�سة. ونقلت ال�سحيفة �سكوى »قيادي« 

التوحيد«  »ل���واء  م�سلحو  ب��ه  ي��ق��وم  احل���ر« مم��ا  »اجلي�ض  يف 

التابع ل�»جماعة الإخوان«، حيث »ي�سرقون املمتلكات العامة 

التابعة يف موؤ�س�سات الدولة، مثل م�سانع النحا�ض واملعادن 

باملال  ويحتفظون  ل���الأت���راك،  ببيعها  وي��ق��وم��ون  الثمينة، 

لأنف�سهم بدل اأن يوزعوها على اإخوانهم امل�سلحني«.
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ميقاتي،  للرئي�س  ال�سعودي  اال�ستقبال  يكن  مل 

للحكومة  ال�سعودي  احل�سار  واإن��ه��اء  ب��ه،  والرتحيب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، خ���ارج���اً ع���ن ال�����س��ي��اق ال���ع���ام ل��ل��ت��ط��ورات 

االإقليمية احلا�سلة يف املنطقة، خ�سو�ساً يف املو�سوع 

ال�سوري وتداعياته، وبحث االأمريكيني مبدى �سحة 

العرب اخلليجيني  بع�س  بها  اأدخلهم  التي  اخليارات 

عن  حتدثت  التي  التقارير  اأن  ظهر  فقد  واالأت���راك، 

�سقوط االأ�سد خالل فرتة ق�سرية، واإمكانية احل�سم 

من  امل�ستوى  ذل��ك  على  تكن  مل  ���س��وري��ة،  يف  ال�سهل 

التي حت�سل  املت�سارعة  التطورات  اأن  امل�سداقية، كما 

باتوا  ال�سوريون،  اأب���داه  ال��ذي  وال�سمود  املنطقة،  يف 

على  م�ستجدة  وق��راءات  خمتلفة  مقاربات  يفر�سون 

�سوء ما يح�سل من تطورات على االأر�س.

ال��ت��ي جعلت  نف�سها  وال��ت��ط��ورات  امل��وؤ���س��رات  ه��ي 

واندفاعهم  حما�ستهم  وت��رية  من  يخففون  االأت���راك 

يف املعركة ال�سورية، وهي التي جتعل القوى اللبنانية 

النظام  �سقوط  على  وراه��ن��ت  الو�سطية  اّدع���ت  مم��ن 

على  ت��دور  الداخلية،  القوى  موازين  لقلب  ال�سوري 

اأع��ق��اب��ه��ا، وحت���اول ال��رك�����س م��ه��رول��ة اإىل ح��زب اهلل، 

ليعيد احت�سانها كما فعل يف ال�سابق مراراً.

امل�ستجدات،  واللبنانيون  ال�سعوديون  ق��راأ  وهكذا 

وا�ستوعبوا االإ�سارات الدولية واالأمريكية، التي ت�سري 

اإىل تبّدل املقاربة االأمريكية للملف ال�سوري، ومدى 

اإمكانية اإ�سقاط االأ�سد بالقوة، باالإ�سافة اإىل موؤ�سرات 

اأخرى، فا�ستدركوا، ومن هذه املوؤ�سرات ميكن  دولية 

لفت النظر اإىل ما يلي:

التي  الثانية،  والي��ت��ه  االأم��ريك��ي  الرئي�س  دخ��ول 

عادة ما حترر الرئي�س من ال�سغوط، وتعطيه هام�ساً 

ومواجهة  اأجندته  تنفيذ  على  وحتثه  للحركة،  اأك��ر 

ارت��اح من  بعدما  التاريخ  دخ��ول  معرقليه، وحماولة 

�سغوط حماولة جتديد الوالية، ولهذا �سيعمد اأوباما 

االأبي�س على  البيت  الذي دخل  برناجمه  تنفيذ  اإىل 

اأ�سا�سه، و�ستطغى على اأجندة الرئي�س ملفات داخلية 

كرى، كاالقت�ساد وحماولة احلّد من العنف امل�سلح، 

واملفاو�سات  اأفغان�ستان،  على  احلرب  اإنهاء  وخارجياً 

النفوذ  وفر�س  ال�سني  احتواء  وحماولة  اإي���ران،  مع 

االأم��ريك��ي يف املحيط ال��ه��ادي، واالأه���م م��ن ذل��ك هو 

احلرب على االإرهاب.

االإدارة  اأن  جن���د  ال���ت���وّج���ه،  ه���ذا  م���ن  وان���ط���الق���اً 

ا�ستمرارها يف ممار�سة  الرغم من  وعلى  االأمريكية، 

ال�سغوط على النظام ال�سوري، اإال اأن تلك ال�سغوط 

الدبلوما�سية  امل���وازي���ن  ق��ل��ب  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ال 

اأو القطيعة التاّمة، مع اإمكانية التفاو�س معه  دولياً 

اأي حل مرتقب،  اأ�سا�سياً يف  اأو كونه طرفاً  م�ستقباًل، 

وم��ن ذل��ك اع���رتاف االإدارة االأم��ريك��ي��ة ب���»االئ��ت��الف 

ال�سوري  لل�سعب  �سرعياً  ممثاًل  امل��ع��ار���س«  ال�سوري 

ال�سوري،  لل�سعب  وح��ي��داً  مم��ث��اًل  تعلنه  اأن  دون  م��ن 

جمل�س  يف  االأم���ريك���ي���ة  ال���واق���ع���ي���ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

االأمن، والتي جتلت يف عدم خو�س حمالت اإعالمية 

و�سيا�سية تاأييداً للمطالبة باإحالة اجلرائم يف �سورية 

به  يقوم  م��ا  بعك�س  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  املحكمة  اإىل 

االأوروبيون.

وقد يكون االأمريكيون قد وعوا خطورة اخليارات 

ال��ع��رب��ي، فما ح�سل يف  ال��ت��ي ات��خ��ذوه��ا بعد احل���راك 

ل��ي��ب��ي��ا وق��ت��ل ال�����س��ف��ري االأم���ريك���ي ه���ن���اك، ب��االإ���س��اف��ة 

ونيجرييا،  واجل��زائ��ر  م��ايل  يف  »القاعدة«  انت�سار  اإىل 

القوى  على  و�سيطرتها  ���س��وري��ة،  يف  تغلغلها  وزي����ادة 

امل�سلحة هناك، جميعها ملفات باتت ت�ستوجب احلذر 

االأمريكي ال�سديد من التماهي مع املقاربات االأوروبية 

التي يحفزها العامل االقت�سادي واملايل، واخلليجية 

وال���روز  الهيمنة  ملف  يحفزها  وال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة،   -

احلركات  ا�ستخدام  خالل  من  كرى  اإقليمية  كقوى 

يف  »ال��ق��اع��دة«  انت�سار  اأن  علماً  املتطرفة،  االأ���س��ول��ي��ة 

مايل  يف  بها  قامت  التي  والعمليات  اأفريقيا،  �سمال 

واأم��ريك��ي��ة  ق����راءات غربية  تفر�س  ب��ات��ت  واجل���زائ���ر، 

ملّحة وخمتلفة عن ال�سابق، جتعل من �سقوط النظام 

»القاعدة«،  براثن  يف  ل�سورية  اإ�سقاط  وكاأنه  ال�سوري 

ملا  بكاملها،  ال�سرق  منطقة  تفجري  عنه  ينتج  قد  ما 

ل���»ال��ق��اع��دة« م��ن ام���ت���دادات يف لبنان وال��ع��راق ودول 

االأردين  العاهل  عنه   ع��ّر  ما  وه��و  ال�سوري،  اجل��وار 

ا�ستقباله يف عمان وفداً  الثاين خالل  امللك عبد اهلل 

ال�سيناتور  برئا�سة  االأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  م��ن 

اجل���م���ه���وري ج����ون م���اك���ني م���ن ت���داع���ي���ات االأو�����س����اع 

الذي قد  و»الفراغ  املنطقة،  �سورية على  اخلطرية يف 

ت�ستغله العنا�سر املتطرفة لتنفيذ اأجنداتها«. 

ال���ق���راءة، وال��ت��ي  ال��ت��ي ت�ستحق  امل���وؤ����س���رات  وم���ن 

يدركها ال�سعوديون واللبنانيون العائدون من معركة 

التي  االأ�سماء  هي  خائبني،  ال�سوري  النظام  اإ�سقاط 

التوجهات  تعك�س  وال��ت��ي  الإدارت�����ه،  اأوب���ام���ا  اخ��ت��اره��ا 

اجلديدة لالإدارة واأولوياتها، وميكن اأن ن�سري يف هذا 

االإطار اإىل اختيار وزيري اخلارجية والدفاع، واالأهم 

اختيار جون برينان ملن�سب مدير وكالة اال�ستخبارات 

مكافحة  »قي�سر  من�سب  �سغل  ال��ذي  وه��و  املركزية، 

االإرهاب«، والرئي�س امل�سرف على برنامج االغتياالت 

ر�سم خمطط  دون طيار، وهو من  عر طائرات من 

ب�سن  د�سنتها  والتي  االإره��اب،  ملكافحة  الوكالة  حملة 

غارات �سد مواقع امل�ستبه بهم يف اأعمال اإرهابية عر 

العامل.

�سالح  ي��ل��ع��ب يف  االآن  ال��وق��ت  ب���ات  امل��ح�����س��ل��ة،  يف 

يف  النجاح  ا�ستطاع  ما  اإذا  خ�سو�ساً  ال�سوري،  النظام 

معركتني اأ�سا�سيتني، بعد جناحه والرو�س وال�سينيني 

وجمل�س  املتحدة  االأمم  يف  الدبلوما�سية  املعركة  يف 

االأمن، وهاتان املعركتان تتج�سدان يف جناحه يف منع 

املعار�سة امل�سلحة من حتقيق اخرتاقات اأمنية كرى، 

اأو مناطق  اأ�سا�سية وحيوية  ال�سيطرة على مرافق  اأو 

ا�سرتاتيجية يف املدن الكرى، وثانياً واالأهم، النجاح 

االإرهاب،  باأنه يقاتل  وعاملياً  اإعالمياً  اإظهار نف�سه  يف 

واأنه عامل ا�ستقرار يف املنطقة، كما �سّور نف�سه �سابقاً 

املنطقة  اإىل  االأمريكيني  ق��دوم  قبل  عديدة؛  ل�سنني 

�سيكون  ذل����ك،  حت��ق��ي��ق  ا���س��ت��ط��اع  ف����اإن   ..2003 ع����ام 

لالنتخابات النيابية اللبنانية املقبلة نكهة خمتلفة.

ليلى نقوال الرحباين

الصمود السوري.. وفك الحصار عن لبنان
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جورج اإبراهيم عبداهلل ياأتي اإلينا من اأ�سره، 

ذاك  وعقولنا  اأع�سابنا  يف  فيجدد  البعيد،  يف 

املنا�سلون  يخطه  ال��ذي  االأ���س��ط��وري  ال�سمود 

على درب احلرية.

القول  اأق���اوم«.. هذا  و�ساأبقى  اأ���س��اوم..  »لن 

اإبراهيم عبداهلل يف  ال��ذي رفعه ج��ورج  امل��اأث��ور 

وجه اآ�سريه الفرن�سيني؛ اأحفاد غي موليه اأحد 

 ،1956 جنوم العدوان الثالثي على م�سر عام 

وبعدها،  قبلها  ما  اال�ستعمارية؛  احلقبة  وكل 

واملتمثل اليوم بتابع وا�سنطن فرن�سوا هوالند، 

وقبله �ساركوزي و�سرياك.. حتى ميرتان، يعيد 

ال���ذي خطه  ال��زم��ن اجلميل  ذل��ك  ���س��ور  اإلينا 

االأفريقي  البطل  اأم��ث��ال  م��ن  ك��ب��ار  منا�سلون 

نل�سون مانديال، وقبله باتري�س ملومبا، يذكرنا 

ال�سهيد  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة  ببطل  ل��ب��ن��ان  يف 

عماد مغنية، يذّكرنا باالأ�سرى املجاهدين من 

ي�ستح�سر  يا�سني،  واأن��ور  قنطار  �سمري  اأمثال 

فنتذكر  ال��رائ��ع،  جهادها  بكل  فل�سطني  اإلينا 

جورج حب�س واأحمد يا�سني واأبو جهاد واأحمد 

ال�سعدات، والقافلة الطويلة..

ن��ت��ذك��ر ح��ت��ى م���ن م��دي��ن��ة ال��ع��ط��ر ب��اري�����س، 

ال��ذي��ن  ت��وري��ز،  اأم��ث��ال م��وري�����س  منا�سلني م��ن 

املتوح�سة،  الراأ�سمالية  �سد  وكافحوا  واج��ه��وا 

وح��ت��ى ب����ذاك ال��دي��غ��ويل ال�����س��ه��م ج���اك ���س��اب��ان 

الفرن�سية  املقاومة  الذي �سار عقيداً يف  دملا�س، 

���س��د ال��ن��ازي��ة، ول���ه م��ن ال��ع��م��ر 27 ع��ام��اً فقط، 

يف  للديغولية  ���س��رياك  ج���اك  خ��ي��ان��ة  وت�سببت 

�سبعينيات القرن املا�سي اإىل خ�سارته ال�سيا�سية.

ج����ورج اإب��راه��ي��م ع��ب��داهلل يف اأ����س���رك تبقى 

اأن���ت احل���ر، و���س��ّج��ان��وك اأول��ئ��ك ال��ت��ب��ع لل�سيد 

اإىل  حتماً  �سيذهبون  وال�سهيوين  االأم��ريك��ي 

مزابل التاريخ.

التي  ال�سديد،  االأ���س��ف  فمع  حكومتنا،  اأم��ا 

يتوجه  ال��ذي  ل��ذاك  وال�سالمة  االأم��ن  �ستوفر 

اليوم يف عيد املولد النبوي ال�سريف اإىل فاريا 

ا�سمه  راأ�س  للتزلج، والنائية بنف�سها عن وجع 

ح�سابها  يف  فلي�س  ع���ب���داهلل،  اإب��راه��ي��م  ج����ورج 

حقك يف احلرية وال�سم�س، خ�سية على م�سالح 

ذاك ال��راأ���س��م��ال امل��ت��وح�����س، ال���ذي راك���م عليك 

وعلى اللبنانيني �ستني مليار دوالر َدْيناً.

حرية  مع  والعامل  لبنان  اأح��رار  اأن  ح�سبنا 

ج����ورج اإب��راه��ي��م ع��ب��داهلل االآت���ي���ة ال حم��ال��ة.. 

وقريباً.

�أحمد �شحادة

جورج إبراهيم عبدالله.. رمز أحرار العالم

) العدد 247(  اجلمعة - 25 كانون الثاين - 2013

جنديان �سوريان خالل 

مالحقة املجموعات 

امل�سلحة يف داريا بريف 

دم�سق )اأ.ف.ب.(



عن  الكالم  من  كثير  ثمة 
سعودية   - سورية  ل��ق��اءات 
والعيون،  األضواء  عن  بعيدة 
لبناني،  ق��ي��ادي  يؤكد  كما 
كان آخرها لقاء في العاصمة 
نجل  جمع  ع��م��ان،  األردن��ي��ة 
العزيز  عبد  السعودي  الملك 
مع أحد المسؤولين السوريين.

ال��ل��ق��اء مل  اأن  ال��ق��ي��ادي  ي��وؤك��د ه���ذا  واإذ 

انح�سر  اإمن��ا  �سيا�سية،  ق�سايا  اإىل  يتطرق 

يف م��ل��ف��ات اأم��ن��ي��ة ف��ق��ط، خ�����س��و���س��اً جلهة 

ع��م��ل ع��ن��ا���س��ر ���س��ع��ودي��ة م��ن »ال���ق���اع���دة« يف 

ال�سورية  االأر����س  التي جت��ري على  امل��ع��ارك 

واملجموعات  ال�سورية  امل�سلحة  القوات  بني 

هناك  اأن  تبني  حيث  التفكريية،  االإرهابية 

اأك���ر م��ن م��ئ��ة ���س��ع��ودي ت�سعهم ال��ري��ا���س 

يف خ��ان��ة اأخ���ط���ر االإره���اب���ي���ني، و���س��ب��ق لهم 

ال�سعودية،  يف  تخريبية  ب��اأع��م��ال  ق��ام��وا  اأن 

ال�سورية يف ريف  امل�سلحة  القوات  اعتقلتهم 

اخلطورة،  بالغة  باعرتافات  واأدل��وا  دم�سق، 

م���ن ���س��م��ن��ه��ا اع���رتاف���ات ب��اأع��م��ال اإره��اب��ي��ة 

ذ يف مملكة الذهب االأ�سود. �ستنفَّ

م��ا ذكرته  م��ع  تتقاطع  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه 

دب��ل��وم��ا���س��ي  اإىل  و���س��ل��ت  خليجية  م�����س��ادر 

لبناين مرموق، تفيد باأن هوة ال�سراع بني 

بني  تت�سع، خ�سو�ساً  ال�سعوديني  امل�سوؤولني 

جناح �سعود الفي�سل و�سهره وابن عمه بندر 

بن �سلطان من جهة، وجنل امللك ال�سعودي 

وعدد من االأمراء االآخرين من جهة اأخرى.

وط��ب��ق��اً ل��ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات، ف����اإن اجل��ن��اح 

��ل ���س��ي��ا���س��ة ال���رتاج���ع  ال����ث����اين ����س���ار ي��ف�����سّ

ع���ن دع���م االإره���اب���ي���ني يف ب���الد االأم���وي���ني، 

واح���د من  ال��وق��وف على م�سافة  و���س��رورة 

يجمعه  ما  ف��اإن  وبالتايل  ال�سورية،  االأزم���ة 

ه����ذا ال���ط���رف م���ن م��ع��ل��وم��ات ووق���ائ���ع عن 

االإره���اب���ي���ني ال�����س��ع��ودي��ني يف ����س���وري���ة، ب���داأ 

بندر،   - الفي�سل  فريق  وج��ه  يف  ي�ستخدمه 

الذي ي�سر على نهجه اخلطري يف موا�سلة 

دع����م االإره�������اب وت�����س��ل��ي��ح��ه، وع����دم م��غ��ادرة 

احل���ل���ف ال�����س��ي��ط��اين ���س��د ���س��وري��ة يف ه��ذه 

املرحلة.

وم���ن ال��وا���س��ح اأن���ه اأم����ام اع��ت��الل �سحة 

امللك ال�سعودي، فاإن اجلناح املعادي ل�سورية 

على  ق���ادراً  زال  ما  �سلطان،  بن  بندر  بقيادة 

لكنه  ال�سعودي،  القرار  التاأثري على �سناعة 

خ�سو�ساً  عليها،  ك��ان  ال��ت��ي  بالقوة  يعد  مل 

واإن��زال  االأ�سطوري،  ال�سوري  ال�سمود  اأم��ام 

كما  امل�سلحة،  باملجموعات  قا�سية  �سربات 

ذرع��اً  �ساق  ال�سعودية  القيادة  من  ج��زءاً  اأن 

ب��ال�����س��ري خ��ل��ف ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة، 

اأن اجت��اه��ات  واالن�����زالق يف ���س��روره��ا، ع��ل��م��اً 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف  ف��اع��ل��ة 

القطرية،  ال�سطوة  من  علناً  تتذمر  اأخ��ذت 

يوافقها  ال  م��ن  لكل  امل�ستمرة  وتهديداتها 

الراأي يف انخراطها بامل�سروع التاآمري، لي�س 

�سد �سورية فح�سب، بل �سد جممل املنطقة 

العربية، على قاعدة ت�سكيل اأنظمة جديدة، 

لها  دوي��الت جديدة تكون  ورمب��ا حتى بعث 

الفاعلية فيها.

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��ل��ب��ن��اين امل��خ�����س��رم هنا 

لريى  قطر،  م�سيخة  ن�ساأة  �سريط  ي�ستعيد 

االإنكليزي  امل�ستعمر  لها  خطها  وظيفة  اأن 

ب��ع��ده، واالآن هي  االأم��ريك��ي م��ن  ث��م  �سابقاً، 

اأن��ه  على  في�سدد  ب���»االإ���س��رائ��ي��ل��ي«،  ت�ستقوي 

كان مقدراً لدولة االإمارات العربية املتحدة 

ت�سم  اأن  املا�سي  ال��ق��رن  �ستينيات  نهاية  يف 

اآل  لكن  وال��ب��ح��ري��ن،  قطر  م�سيختْي  اأي�����س��اً 

املوعودة  الدولة  على  انقلبوا  قطر  يف  ث��اين 

قبل اأن تعلَن عام 1971، واأعطتهم بريطانيا 

اال�ستقالل يف 3 اأيلول، ليتبعهم اآل خليفة يف 

ف��اإن وظيفة قطر  وبالتايل  ف��وراً،  البحرين 

ال�سفوف، الأنها  لتمزيق  دائماً  اأن تعمل  هي 

اأجلها،  م��ن  ُوج���دت  ال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ة  املهمة 

ال�سعودية،  م��ع  ال��ع��داء  ب�سريط  هنا  م��ذّك��راً 

والذي و�سل اأحياناً اإىل حد ا�ستعال احلرب 

بني الدولتني، لكن �سيد الطرفني االأمريكي 

كان مينع اندالع �سرارتها.

اأم�������ا ب�������س���اأن م���زاع���م���ه���ا ع����ن ال���ع���روب���ة 

ك�سفته  ما  هو  اإبداعاتها  فاآخر  والت�سامن، 

ال�سديقة ال�سابقة حلمدْي قطر، وهي وزيرة 

ت�سيبي  ال�سابقة  »االإ�سرائيلية«  اخل��ارج��ي��ة 

بنيامني  ق��ط��ر حلملة  ع��ن مت��وي��ل  ل��ي��ف��ن��ي، 

دوالر  ماليني   3 مببلغ  االنتخابية  نتنياهو 

اأمريكي ومليونني لليرمان.

عمل  ال��ذي  الدبلوما�سي  هذا  وي�ستغرب 

يف ع����دد م���ن ال��ع��وا���س��م ال���ك���رى، ك��ي��ف اأن 

كثرياً من االأنظمة العربية ال جتد ُبداً من 

مع  فينخرطون  االأم��ريك��ي،  ال�سيد  اإر���س��اء 

جامعة نبيل العربي حتى اأذنيهم يف املوؤامرة 

اأن  �سورية، علماً  العربية  ال��دول  اأع��رق  على 

العرب  مع  يتعامالن  ال  والغربي  االأمريكي 

واقت�سادياً  ا�سرتاتيجياً  ف��ت��اة؛  كونهم  اإال 

وا�سنطن عندما الحظت  اأن  و�سيا�سياً، حتى 

يوماً  م�سر  يف  نف�سه  على  اأطلق  ملن  خليفة 

»الرئي�س املوؤمن« حممد اأنور ال�سادات، وهو 

حم��م��د م��ر���س��ي، مي��ي��ل اإىل ن���وع م��ن تفاهم 

ج��زئ��ي م���ع ط���ه���ران ل��ي��ح�����س��ل ع��ل��ى هام�س 

خطاباً  ملفه  من  ا�ستخرجت  التحرك،  من 

األ��ق��اه ق��ب��ل ن��ح��و ث���الث ���س��ن��وات و���س��ف فيه 

فكان  ال��دم��اء..  مب�سا�سي  »االإ�سرائيليني« 

اأن جّد واجتهد وعمل مع م�ست�ساريه ليرر 

لهبة قطرية مبقدار  اإك��رام��اً  اخلطاب،  هذا 

5 مليار دوالر، تريد من خاللها دولة الغاز 
مليارات  و4  ال�سوي�س،  ق��ن��اة  على  الهيمنة 

ال�������دويل، وف��ق  ال��ب��ن��ك  دوالر ك��ق��ر���س م���ن 

�سروط هذا البنك اخلا�سع كلياً لالإمالءات 

االأمريكية.

ث���م���ة ح��ق��ي��ق��ة ���س��اط��ع��ة ه���ن���ا، وه�����ي اأن 

�سورية  والرتكية �سد  »العربية«  لله�سترييا 

اأغرقتهم  ال��ت��ي  البالهة  ه��ي  واح����داً،  وج��ه��اً 

يف ح����رب ت���دم���ري ����س���وري���ة حل�����س��اب ال��ع��دو 

اأنه  املعلومات  كل  تفيد  الذي  »االإ�سرائيلي«، 

ي��ق��ّدم ال�����س��الح واخل�����رات، وح��ت��ى احلماية 

معظم  اأخ���ذت  ال��ت��ي  امل�سلحة،  للمجموعات 

اأطرافها ال تنكر هذا الدعم.

التاريخ اأثبت اأن االأوهام ال ت�سنع اأبطااًل 

ال���روؤو����س  امل��ع�����س�����س��ة يف  ق�����ادة، واالأوه�������ام  اأو 

احللف  ويف  احلامية،  والغربية  االأم��ريك��ي��ة 

امل��ت��خ��ل��ف  ال����رتك����ي -  ال���ع���رب���ي -  ال���رج���ع���ي 

اأن  ت��وؤك��د  ���س��وري��ة،  املنخرط يف احل��رب على 

 - اال�ستعماري  للم�سروع  ال�سورية  املقاومة 

ح��اول  مهما  تتقدم،  الرجعي   - ال�سهيوين 

اأن  وم��ل��ي��ارات��ه  باإمكانياته  امل�سلل  االإع����الم 

االأك��اذي��ب  ويختلق  احل��ق��ائ��ق،  ويقلب  ي�سّوه 

واملزاعم.. واإن غداً لناظره قريب.

�أحمد زين �لدين
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المواجهة السوريـة تفتح الـصراع على الـسلطة في الـسعودية

قطر مّولت حملة بنيامين 
نتنياهو االنتخابية 
بـ 3 ماليين دوالر 

أميركي.. وخصصت 
مليونين آخرين لليبرمان

مواطنون ي�ستقبلون عنا�سر من اجلي�ش ال�سوري عند م�سارف منطقة داريا

) العدد 247(  اجلمعة - 25 كانون الثاين - 2013

اأنقرة - الثبات

يف  ال�سورية  املعار�سة  مل�سلحي  ال��الف��ت  امل��ي��داين  ال��رتاج��ع  م���وازاة  يف 

العديد من املناطق، ت�سعى قياداتهم يف اخلارج اإىل احل�سول على »مكا�سب 

ال�سورية،  ال��دول��ة  �سيطرة  عن  اقتطعوها  التي  املناطق  من  اقت�سادية« 

وحتديداً يف �سمال البالد على احلدود مع تركيا.

ي�سمى  ملا  االأخ��ري  االجتماع  اإن  تركيا  �سوري مقيم يف  معار�س  يقول 

»االئتالف« يف ا�سطنبول كان مبنزلة اإعالن ف�سل نهائي، بعد اأن تبني اأن 

داعمي »الثورة« ال يثقون بها، وال ياأمتنونها حتى على توزيع امل�ساعدات 

ل اأن توزع م�ساعداتها مبا�سرة، اأما االأمم املتحدة  االإن�سانية، فرتكيا تف�سّ

اأن ت�سل مع تركيا اإىل اتفاق، كون االأخ��رية تريد احل�سول  فلم ت�ستطع 

املنظمة  فيما  منا�سباً،  ت���راه  مل��ا  وف��ق��اً  لت�سرفها  ال��دول��ي��ة  االأم����وال  على 

الدولية لديها قواعدها اخلا�سة التي حتّتم عليها اتباع اآليات معينة يف 

توزيع امل�ساعدات، وهكذا اأتت ال�سربة دولية مع قرار االأمم املتحدة توزيع 

توزيعها  يتم  ال�سوري،  لل�سعب  اإن�سانية  كم�ساعدات  دوالر  مليون   511
باإ�سراف احلكومة ال�سورية يف املناطق كافة، و»هو من �ساأنه اإعطاء فكرة 

عن النظرة الدولية اإىل املعار�سني ومدى ف�سادهم«، كما يقول املعار�س.

ل اأن  وقد اأثار هذا املو�سوع حفيظة »االئتالف«، الذي يبدو اأنه يف�سّ

فاتخذ  ع��ره،  مت��ّر  مل  اإذا  ال�سوري  ال�سعب  اإىل  امل�ساعدات  و�سول  مينع 

قراراً بال�سعي لعرقلة توزيعها، واالأدهى - بح�سب املعار�س ال�سوري - اأن 

االأخ��ري  االجتماع  ُوزِّع من �سمن مقررات  علنياً،  ق��راراً  ك��ان  القرار  ه��ذا 

ل�»االئتالف« يف ا�سطنبول.

لي�ست امل�ساعدات وحدها هي ما ي�سعى اإليه املعار�سون، فهناك مكا�سب 

ه��ي قطاع  املكا�سب  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن  ي��اأم��ل��ون يف احل�سول عليها،  اأخ���رى 

اأكر من م�سدر،  الهاتف اخللوي، الذي ك�سفت معلومات متقاطعة من 

اآثار خالفات داخل  عن وجود خمطط لبيع رخ�ستها منذ االآن! وهو ما 

ما ي�سمى »االئتالف« نف�سه، نتيجة حماولة كل طرف التعاقد مع �سركات 

معينة.

االآن من  منذ  الهاتف  رخ�سة  ببيع  ياأملون  اجلدد  »االئتالف«  فقادة 

اأجل »متويل ثورتهم«، بعد تناق�س الدعم املايل، فيما يريد »االإخوان« اأن 

تكون من ن�سيبهم، وب�سعر اأعلى، خ�سو�ساً اأنهم هم من بداأوا هذا التوجه 

يف وقت �سابق.

اإن  اأ�سرتاليا،  يف  �سوري مقيم  معار�س  قال  املو�سوع،  هذا  ويف جديد 

اأع��م��ال م�سري قريب من  رج��ل  »ر���س��وة« من  تلّقى  املالح  هيثم  املعار�س 

النظام ال�سابق، من اأجل احل�سول على رخ�سة لت�سغيل الهاتف اخللوي 

يف »املناطق املحررة«، من دون دفع املعار�سة اأي اأموال، �سرط ح�سوله على 

الرخ�سة »بعد �سقوط النظام« لت�سغيل الهاتف يف كل �سورية.

االأع��م��ال  رج��ل  قبل  م��ن  باخلطاأ  ُبعثت  اإلكرتونية  ر�سالة  اأن  وي��ب��دو 

اأن  ب��داًل من  اإذ  ال�سوري و»اأم���ني« ع��ام »االئ��ت��الف« قد ف�سحت املو�سوع، 

يبعثها اإىل »اللجنة القانونية« لت�سديق االتفاق، اأر�سلها اإىل الئحة بريده 

كاملة، فو�سلت اإىل كل اأع�ساء االئتالف.

اإىل  وذه��ب  اعرت�س  الر�سالة  و�سلته  عندما  املالح  اإن  املعار�س  وق��ال 

زوجته يف م�سرف عربي  با�سم  اأودع��ه  ب�سيك  عاد  ثم  ال�سباغ،  م�سطفى 

ع من قبل رجل االأعمال امل�سري. موقَّ

ورغم رف�س بقية اأع�ساء اللجنة القانونية االقرتاح، اإال اأن املعلومات 

»االئتالف« تعاقد مع �سركة حماماة م�سرية كرى تقوم  اأن  اإىل  ت�سري 

باأعمال اللجنة القانونية ل�»االئتالف«، ومبناق�سة عقود اخللوي مع رجل 

االأعمال املذكور.

ا�سطنبول«،  »جمل�س  عر  يقومون،  »االإخ���وان«  اإن  املعلومات  وتقول 

بتجهيز ملف متكامل عن هذه ال�سفقة وغريها، ال�ستعمالها يف معركتهم 

الإ�سقاط »االئتالف« يف الوقت الذي يرونه منا�سباً، فمتى تندلع االأزمة؟

األمم المتحدة اختارت الدولة لتوزيع مساعداتها
و»االئتالف« يسعى لبيع رخصة الهاتف الخلوي في سورية
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لبنانيات

ال�شباب  وزير  ا�شتهدفت  التي  اجلبانة  املحاولة  ا�شتنكرت  الأم��ة  حركة   
الرئي�س عبد احلميد كرامي، رجل  املفتي  والريا�صة في�صل كرامي؛ حفيد 

اعتربت  بال�صالمة،  كرامي  الوزير  احلركة  هّناأت  واإذ  الكبري.  اال�صتقالل 

كرامي  وعمر  ور�صيد  احلميد  عبد  نهج  ميّثل  ملا  ا�صتهدافًا  االآثمة  املحاولة 

العروبي والوطني واملقاوم.

 احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء االإ�صالمي الوحدوي اأ�صار اإىل اأن امل�صلمني 
بن  حممد  املر�صلني  خامت  مولد  بذكرى  املعمورة  اأقطار  جميع  يف  يحتفلون 

عبد اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم وهم يف اأ�صواأ الظروف واأتع�س االأحوال؛ 

تهددهم ال�صرور والفنت، ويت�صلل اإىل ف�صاء معتقداتهم فكر ظالمي متع�صب 

مل يعرفه امل�صلمون من قبل، من اأو�صح اأهدافه ودالالته اإثارة االقتتال العبثي 

اأنه لي�س عيبًا  بني امل�صلمني، وحرفهم عن دينهم ومتزيق �صفوفهم، موؤكدًا 

اأن ننبه اإىل هذه الفنت الدهماء، بل العيب واالإثم على كل من يتجاهل هذا 

اخلطر ويغ�س الطرف عنه، وال يعمل لكبح طغيانه وا�صت�صرائه.

 قيادة بريوت يف حزب الحتاد اأحيت الذكرى 95 مليالد الرئي�س الراحل 
اأن  اأكدت  مناق�صات  تلته  ثم   ،»56 »نا�صر  فيلم  بعر�س  النا�صر  عبد  جمال 

يف  عزة  حمطات  كانت  املا�صي  القرن  من  وال�صتينات  اخلم�صينات  مرحلة 

حياة االأمة يف معركتها ال�صرتداد حريتها، كون الرئي�س الراحل فهم املعادلة 

وحرر االإرادة الوطنية.

العلماء  االإداري��ة يف جتمع  الهيئة  رئي�س  ال�سيخ ح�سان عبداهلل؛   
امل�صلمني، زار نائب رئي�س املجل�س االإ�صالمي ال�صيعي االأعلى ال�صيخ 

راأى  اللقاء  وبعد  التجمع.  من  وفد  راأ���س  على  قبالن،  االأم��ري  عبد 

ال�صيخ قبالن اأن »ت�صاعد الفتنة املذهبية يوؤ�صر اإىل خطورة االأو�صاع 

اجلروح  ي�صمدوا  اأن  الدين  علماء  من  ي�صتدعي  مما  املنطقة،  يف 

واملذهبي«.  املتوتر  اخلطاب  عن  بعيدًا  املعتدل،  اخلطاب  ويلتزموا 

ي�صاهم  االأرثوذك�صي  القانون  اأن  اهلل  عبد  ال�صيخ  اعترب  جهته،  من 

باأن  مذّكرًا  املذهبية،  الفتنة  وبالتايل  املذهبي،  اخلطاب  تطوير  يف 

جتمع العلماء امل�صلمني دعا منذ البداية وما زال يدعو اإىل اأن يكون 

لبنان دائرة واحدة على اأ�صا�س الن�صبية، فحيث اإن النواب ال ميثلون 

واقعًا كامل ال�صعب اللبناين، فال بد من عر�س القوانني التي يزمع 

ال�صعب  من  موقف  منها  ُيتخذ  اأن  اأجل  من  اال�صتفتاء  على  عر�صها 

اللبناين مبا�صرة«.

النبوي  املولد  امل�صلمني بذكرى  الإ�سالمي يف لبنان هّناأت  العمل  جبهة   
�صلى  حممد  �صيدنا  االأكرم  بالر�صول  التاأ�ّصي  اإىل  اجلميع  داعية  ال�صريف، 

اهلل عليه واآله و�صلم، والتحّلي بُخلقه العظيم، وال�صري على خطاه، وااللتزام 

ب�صّنته املطهرة قواًل وعماًل و�صكاًل وم�صمونًا.

 �سامل فتحي يكن؛ رئي�س حزب ال�صباب والتغيري، عرّب عن تقديره ملواقف 
الرئي�س عمر كرامي يف اأعقاب االعتداء على موكب الوزير في�صل كرامي، 

والتي تنّم عن غرية وطنية وحر�س على اأمن طرابل�س ووحدتها. 

 لقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية يف لبنان متنى اأن تكون منا�صبة 
التعاون  من  وملزيد  والكلمة،  ال�صف  لوحدة  مدعاة  ال�صريف  النبوي  املولد 

اللبنانيني  بني  ثم  اأواًلً،  امل�صلمني  بني  والوحدة  والت�صامح  واملحبة  واالألفة 

واللحمة  الثقة  والبّناء، ومتهيدًا الإعادة  الهادف  جميعًا، على قاعدة احلوار 

واالحتقان  ال�صحن  وتزايد  وال�صجاالت  الت�صّنج  ب�صبب  موؤخرًا  افُتقدتا  اللتني 

الطائفي واملذهبي. من ناحية اأخرى، اأبدى اللقاء تخّوفه من تفاقم الو�صع 

االأمني يف البالد، خ�صو�صًا بعد تعّر�س موكب وزير ال�صباب والريا�صة في�صل 

كرامي الإطالق نار من قَبل بع�س امل�صلحني العابثني باأمن الوطن واملواطن.

اأخطر ما ت�سهده طرابل�س راهناً بعد انفالت 

ال�سوري  الن�سحاب  غ��داة  فيها  الأم��ن��ي  الو�سع 

اإىل ذروت��ه  وال���ذي و���س��ل   ،2005 ع��ام  لبنان  م��ن 

اأخ����راً م��ن خ��الل ح��ادث��ة الع��ت��داء على موكب 

الوزير في�سل كرامي الأ�سبوع الفائت، هو اإمعان 

حتدي  يف  »الوهابيني«  وحلفائه  امل�ستقبل«  »تيار 

منها  �سيما  ل  موؤ�س�ساتها،  هيبة  و�سرب  الدولة 

م�سلحي  ا�ستهداف  فبعد  والأم��ن��ي��ة،  الق�سائية 

على  التنفيذية  ال�سلطة  ممثلي  اأحد  »امل�ستقبل« 

بالنف�س«  »الناأي  �سيا�سة  اأن  يبدو  لبنانية،  اأر���س 

عما يجري يف �سورية قد �سملت طرابل�س، بعدما 

ع��ل��ى �سلطة  اأم��ن��ي��ة خ���ارج���ة  ب�����وؤرة  اإىل  حت��ول��ت 

يهدد  اأن  ال�سباب  وزي��ر  ا�ستهداف  وك��اد  ال��دول��ة، 

عا�سمة  م��ن  ان��ط��الق��اً  ل��ب��ن��ان  الأه��ل��ي يف  ال�سلم 

ال�سمال، لول العناية الإلهية التي اأنقذته، ولول 

مع  التعاطي  يف  وحكمتها  ك��رام��ي  عائلة  ت��ف��اين 

العتداء املذكور، يف وقت ي�ستمر »تيار العبور اإىل 

الدولة« يف تاأجيج الو�سع الأمني يف الفيحاء، ويف 

حتدي ال�سلطات الأمنية والق�سائية، من خالل 

ال��وزي��ر  رف�����س��ه ت�سليم م��ن��ف��ذي الع���ت���داء ع��ل��ى 

ال�ساب اإىل ال�سلطات املخت�سة.

ويف ه����ذا ال�������س���دد ك�����س��ف��ت م�������س���ادر وا���س��ع��ة 

للمجموعات  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  اأن  الط����الع 

القليلة  الأي����ام  يف  ع��ق��دت  طرابل�س  يف  امل�سلحة 

حملة  يف  ال��ت��ق��وى  م�سجد  يف  اج��ت��م��اع��اً  الفائتة 

ال��وه��اب��ي  ال�سيخ  عليه  ي�����س��رف  وال����ذي  امل��ل��ول��ة، 

�سامل الرافعي، اأكدت فيه رف�سها ت�سليم امل�سوؤول 

عامر  البدواي  »امل�ستقبلي« يف  منطقة  امليداين 

ق��ري�����س؛ امل��ت��ه��م ال��رئ��ي�����س يف حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال 

كرامي، اإىل الأجهزة الق�سائية.

واأي  الدولة«؟  اإىل  »العبور  �سعار  اأهكذا يرتجم 

���س��الح ي��ت��ه��دد ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة؛ ���س��الح امل��ق��اوم��ة 

املوجه اإىل العدو »الإ�سرائيلي« اأم �سالح »حماية اأهل 

ي�ستخدم  الذي مل  ال�سالح  ال�سنة واجلماعة«؟ هذا 

الفتنة  ت�سعر  ويف  ال��داخ��ل��ي  الق��ت��ت��ال  يف  اإل  ق��ط 

اإقحامها يف  اأبناء طرابل�س، وحماولة  املذهبية بني 

امل�سلحة  املجموعات  ا�ستقدام  عرب  ال�سورية  الأزم��ة 

امل���الذ الآم���ن لأف��راده��ا  اإل��ي��ه��ا، وت��اأم��ني  التكفرية 

اأجل  من  النازحني«  »اإغ��اث��ة  �سعار  حتت  وعائلتهم، 

���س��رب اأم���ن ���س��وري��ة وال��ن��ي��ل م��ن وح��دت��ه��ا انطالقاً 

من لبنان، والأنكى من ذلك، اأن نواب »امل�ستقبل« ل 

كامل  على  الدولة  �سلطة  بب�سط  يطالبون  يزالون 

التخلي  اإىل  املقاومة  ويدعون  اللبنانية،  الأرا���س��ي 

نيابية  انتخابات  اإج���راء  ويرف�سون  �سالحها،  ع��ن 

وفقاً للنظام الن�سبي يف »ظل ال�سالح«!

ل ري���ب اأن ل��ه��ذا ال��و���س��ع الأم���ن���ي امل�����رتدي يف 

على  انعكا�سات خطرة  اللبنانية،  امل��دن  اأك��رب  ثاين 

فتنامي  والق���ت�������س���ادي،  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ع��ي��دي��ن 

تلك  وحماولة  طرابل�س،  يف  التكفرية  املجموعات 

كانت  بعدما  احل�ساري،  وجهها  تغير  املجموعات 

اأي�����س��اً  ال���واح���د، و���ُس��ّم��ي��ت  للعي�س  ت�����س��ّك��ل من���وذج���اً 

اإيجاد حال من  اإىل  اأدى  والعلماء«،  العلم  ب�»مدينة 

فيها،  الأق��ل��ي��ات  ل��دى  امل�سر  على  واخل���وف  القلق 

خ�سو�ساً بعد ال�ستباكات املتكررة بني »باب التبانة« 

اأب��ن��اء هذه  و»ج��ب��ل حم�سن«، ودف��ع بعدد كبر م��ن 

ال�سواحي  يف  والإق���ام���ة  م��غ��ادرت��ه��ا،  اإىل  الأق��ل��ي��ات 

العا�سمة  »ال��ن��زوح« يف اجت��اه  اأو  وال��زاوي��ة،  كالكورة 

بروت.

اأن  املعلوم  فمن  القت�سادي،  ال�سعيد  على  اأم��ا 

التجارية  حركتها  يف  تعتمد  كانت  الفيحاء  اأ���س��واق 

ع��ل��ى اأب���ن���اء الأق�����س��ي��ة امل���ج���اورة، ك��زغ��رت��ا وب�����س��ري 

اأن الت�سيب الأمني يف عا�سمة  والكورة وعكار، غر 

اإىل  اأدي��ا  عنها،  ال��دول��ة  غياب  و�سبه  الثانية،  لبنان 

اإحجام اأبناء هذه الأق�سية عن الت�سوق يف طرابل�س، 

الكتفاء  من  وحالة  بديلة  اأ���س��واق  اإيجاد  وحماولة 

ال��ت��ي قد  للمخاطر  م��ن��اط��ق��ه��م، جت��ن��ب��اً  ال���ذات���ي يف 

تواجههم نتيجة الت�سيب املذكور.

ب��ع��د ه����ذا ال���ع���ر����س امل���وج���ز لأو�����س����اع ع��ا���س��م��ة 

اإمكانية عودة  ال�سوؤال عن  ال�سمال، ل بد من طرح 

الأمن والأمان واحلياة الطبيعية اإىل ربوع الفيحاء، 

يف  يكمن  واجل��واب  اأبنائها،  قلوب  اإىل  والطماأنينة 

املجموعات  بتفكيك  يق�سي  ق����راراً  ال��دول��ة  ات��خ��اذ 

امل�سلحة يف طرابل�س قبل فوات الأوان، جتنباً لإعادة 

يلتئم  التي مل  البارد،  نهر  جتربة مماثلة حل��وادث 

جرحها حتى ال�ساعة.

ح�سان احل�سن

رفض تسليم عامر قريش المتهم باالعتداء على كرامي

»المستقبل« ال يمر بطرابلس العبور إلى الدولة وفقًا لـ

اجلي�س اللبناين يحيط ب�سيارة الوزير كرامي بعد ا�ستهدافها                                          )اأ.ف.ب.(

رسائل الغفران
السورية  األزمة  أن  على  المؤشرات  غالبية  تدل 
يزال  ما  حل  سكة  على  توضع  كي  تنتقل  ب��دأت 
يقترب  الذي  الحل  هذا  بواطن  يجهلون  الكثيرون 
أن  األزم��ة  أط��راف  بعض  تيقنت  أن  بعد  ب��ت��ؤدة، 
مغلوب  فهو  حلمًا،  الغلب  كان  وإن  بالشر،  الغالب 
حتمًا، ولذلك فإن ذاك البعض يحاول وراء الكواليس 
عّل  واح��دة،  غفران  رسالة  وليس  رسائل  يتلو  أن 
بالحق  النطق  خالل  من  ُتمحى،  المتراكمة  الذنوب 
الحقًا وجهارًا، ألن أولئك يرددون أمام خواصهم أن 

»اإلنصاف يؤلف بين القلوب«.
على  بالنفس  النأي  سياسة  أعلنت  لبنان  في 
حتى  أط��راف  بتورط  وقوبلت  الرسمي،  المستوى 
أذنيها في الدم السوري، من خالل وْهم زرعه أعداء 
في سورية سيزول  النظام  بأن  نفوسهم  في  األمة 
ولذلك  سريعًا،  أكله  سيؤتي  ال��زرع  وأن  بساعات، 
هوامش،  بقيتم  وإال  بالركب  االلتحاق  إال  عليكم  ما 

وليس مهمًا من هو على صواب أو على خطأ.
اليوم في لبنان مراجعة في الحسابات، ال سيما 
واغترت  الشهوات،  غلبتهم  الذين  أولئك  بين 
أن  عن  سابقًا  النظر  أشاحوا  وإن  بالخدع،  عقولهم 
»أعظم الخيانة، خيانة األمة«، وأيضًا فإن هناك من 
غرق في الحفرة اآلسنة، ولم يعد بيده الخروج مما 
نزل برجليه فيها، وكان يعتقد أنه يرتقي الجبال، 
وهذه حقائق يجب عدم تجاهلها، ألن أولئك تأبى 
عقولهم السوداء أن تعيش الواقع، وهذا طبيعي ما 

داموا وصلوا بالمظالت إلى العمل السياسي.
سمعنا موقف رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط خالل زيارته موسكو عن موافقته على 
الرؤية الروسية للحل، وضرورة وقف شالل الدم، وهو 
الذي كان من أشد المتحمسين إلسقاط النظام، وعبر 
تسليح المعارضة، وكذلك انتقاده الموقف الروسي 
بشدة منذ بداية األزمة وحتى أسابيع قليلة، وهذا 
التحول، وإن كان بطيئًا وما يزال تحت اختبار كاشف 
األسرار حتى يبان فعاًل األصدقاء من األشرار، يجب 
السورية،  األزمة  مسار  على  جدي  كمؤشر  ُيقرأ  أن 
ويبقى  مرتين،  جحر  من  ُيلدغ  ال  المؤمن  كان  وإن 
عن  النظر  بغض  فيه«،  أخلص  ما  العمل  »أفضل  أن 

رسائل الغفران.
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وعازف  وانتحاري  الإ�سالم« بني مقاتل  »فتح  تنظيم  �سعوديو  ت��وّزع 

اأّن الفئة الأخ��رة ح�سرت للقتال ولي�س  عن اجلهاد، وعلى الرغم من 

للتنّعم مبناخ لبنان، غر اأّنها عدلت يف اللحظة الأخرة، لتنجو بنف�سها 

لة ال�سجن ولو ل�سنوات. من املوت، مف�سّ

وق���د ك���ان ���س��اك��ر العب�سي ع��ل��ى ع��ل��م ب����رتّدد ه����وؤلء وت��خ��ّوف��ه��م من 

ال�سرتاك يف القتال و�سفك الدماء، فح�سرهم يف جماعة �سمن تنظيمه 

الدنيا  باحلياة  التم�ّسك  بذلك  وق�سد  ال��دن��ي��ا«،  اإىل  »ال��ع��ائ��دون  �سماه 

والعزوف عن اجلهاد.

الع�سكرية  للتدريبات  خ�سعوا  ال��ذي��ن  امل��رتّددي��ن  فئة  اأف���راد  وم��ن 

وا�ستنكفوا عن القتال، نذكر على �سبيل املثال، ع�سام �سليمان، وحمّمد 

عند  ن���زوًل  و�سرعية  ر�سمية  بطريقة  لبنان  اإىل  و�سل  ال��ذي  ال���داوود 

ب�»اأبو �سليمان«، الذي التقاه يف م�سجد  اأحمد احلربي املعروف  ت�سجيع 

اإىل اجلهاد، وجمعه  حمزة بن عبد املطّلب يف مدينة الريا�س للخروج 

ال��رباء« الذي ات�سل على  »اأبو  اأّي املن�ّسق  بامل�سوؤول عن »طريق اجلهاد« 

الفور باملن�ّسق يف بروت ال�سعودي �سالح علي عمر املقدع النهدي امللّقب 

ابن عمه  ال��داود معه،  �سّدة كرمه، ا�سطحب ع�سام  ب�»اأبو ريتاج«، ومن 

اأمركي حّولها على  300 دولر  ال��داود، ومبلغ  معاذ عبد العزيز نا�سر 

ع�سام  ح�سد  وق��د  �سليمان«،  »اأب��و  لطلب  بناء  �سورية  يف  العناوين  اأح��د 

الداود لنف�سه ثالثة األقاب هي: »اأبو وجدان«، و»اأبو �سليمان«، و»غادر«، 

فيما اكتفى ابن عمه معاذ بلقب واحد هو »اأبو �سعد«.

لبنان،  يف  اجل��ه��اد  ب��وج��وب  املخلف  �سليمان  اهلل  عبد  م��ع��اذ  واقتنع 

بعدما �سمع كالم مالك زريبة ماعز بالقرب من م�سجد احلّرة ال�سرقية 

املدعو عبد اهلل �سالح املعروف ب�»رواحة«، فو�سل اإىل لبنان بجواز �سفر 

مزّور با�سم »طالل ظاهر خلوي العمري«، واأوقف يف مطار بروت قبل 

بدء الأحداث يف خمّيم نهر البارد.

الذي  اجل���زراوي  عبداهلل  اأب��و  هو  ال�سعوديني،  النتحاريني  واأ�سهر 

قتل عند مدخل خمّيم عني احللوة يف �سيدا بر�سا�س اجلي�س اللبناين، 

ي��ن��وي تفجر  ك��ان  نا�سف، حيث  ب��ح��زام  2008، وه��و م��زّن��ر  اأّي���ار   31 يف 

ل��ق��ّوات  تابعة  ب��دوري��ة  باملتفّجرات  مفّخخة  »ت��وي��وت��ا«  ن��وع  م��ن  ���س��ّي��ارة 

»اليونيفيل« العاملة يف جنوب لبنان، وذلك بح�سب املخّطط املر�سوم له 

من قبل م�سوؤوليه، ويف مقّدمهم اأمر »فتح الإ�سالم« يف املخّيم املذكور 

الفل�سطيني عبد الرحمن حمّمد عو�س امللّقب ب� »اأبو حمّمد �سحرور«، 

الذي قتلته دورية من خمابرات اجلي�س اللبناين يف �ساحة �ستورا يف 14 

اآب 2010.

دعموه  بل  بالرجال،  الإ�سالم«  »فتح  باإمداد  ال�سعوديون  يكتف  ومل 

الرئي�سية  التمويل  م�سادر  اأح��د  ال�سعوديون  يعترب  حيث  اأي�ساً،  باملال 

ل��ه اإىل ج��ان��ب امل����ردود امل��ت��اأت��ي م��ن ال��زك��اة وال��ه��ب��ات وع��م��ل��ي��ات ال�سطو 

ب��روت  يف  خا�سة  مالية  وموؤ�ّس�سات  م�سارف  ط��اول��ت  التي  وال�سرقة، 

عدد  يقوم  اأو  ب��الأم��وال،  حمّملني  ياأتون  ال�سعوديون  وك��ان  وطرابل�س، 

املبالغ  باإر�سال  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  املنت�سرين  املن�ّسقني  من 

املطلوبة بوا�سطة »الوي�سرتن يونيون«، اإىل مواطنهم »اأبو ريتاج« الذي 

ي�ستلمها، م�ستخدماً هّوية م��زّورة با�سم »حنا عي�سى ع��ازار« كما ح�سل 

مّرتني، فكان املبلغ يف املّرة الأوىل اأربعمئة األف دولر اأمركي، ويف املّرة 

الثانية مئتني وخم�سني األف دولر اأمركي، كما اأّن ال�سعودي اأبو يو�سف 

اأب��و حمزة  اأمركي من  دولر  األ��ف  و�سّتني  ا�ستلم مبلغ مئة  اجل���زراوي 

املهاجر، والأهّم اأّن امل�سري اأمين الظواهري الذي خلف اأ�سامة بن لدن 

عبد  يحيى  الرحمن  عبد  ال�سعودي  اأر�سل  »القاعدة«،  تنظيم  زعامة  يف 

واأعطاه  ففعل،  العب�سي،  �ساكر  ملقابلة  ب�»طلحة«  امللّقب  اليحيى  العزيز 

مبلغ خم�سني األف دولر اأمركي، واأقام يف مدينة طرابل�س، حيث �سرف 

خم�سمئة األف دولر اأمركي.

ودفع طلحة املذكور مبلغ خم�سني األف دولر اأمركي لتاأمني ال�سالح، 

الرتكي«  غريب  »اأب��و  يدعى  اجلن�سية  تركي  متفّجرات  خبر  واأح�سر 

لتدريب »جمموعة اأبي �سمرا« على ا�ستعمال وجتهيز املتفّجرات يف �سّقة 

واقعة يف الزيتون، وهذا املدّرب هو نف�سه الذي دّرب »جمموعة القّبة«.

علي املو�سوي

ك��م��ا ع��ادت��ه ال��ق��دمي��ة، ل يعلن ول��ي��د ج��ن��ب��الط عن 

وجهته اإل بعد اأن يهبط بطائرته باأمان و�سالم، وهذا ما 

فعله عندما و�سل اإىل مو�سكو قبل مدة لي�ست ببعيدة.

اخلرب رمبا فاجاأ البع�س، لكن الذين يعرفون وليد 

املتقاطعة،  كلماته  ويحّلون  وترحاله  حله  يف  جنبالط 

ينقطع  ومل  منف�سلة،  ولي�ست  مت�سلة  زي��ارة  اإنها  قالوا 

حبل ال��ود رغ��م الخ��ت��الف، ومبعنى اأو���س��ح: ه��ي زي��ارة 

املراهقني يف  اإل على بع�س  متَفق عليها وغر مفاجئة 

العمل ال�سيا�سي.

معطفه  الأول  ال����درزي  ال��زع��ي��م  خلع  اأن  وب��ع��د  اإذاً، 

وقبعته اتقاًء لربد رو�سيا القار�س، دخل اأروقة الكرملني 

الدافئة، وهو الذي يعرفها منذ زمن بعيد، وبداأ نقا�ساً 

ملفات  حول  الرو�س  ال�سا�سة  من  عدد  وبني  بينه  هادئاً 

واهتماماً  حيزاً  اأخذ  الذي  ال�سوري،  امللف  اأبرزها  �ستى، 

 . اأ�سا�سيينْ

يف  يتوقف  ب��داأ ومل  النقا�س  ف��اإن  وبح�سب م�سادره، 

كان عرب جنبالط  �سواء  الرو�سية،  ال�سفارة  مع  ب��روت 

اأو عرب مقربني، واإن الأول يراقب املرحلة بدقة  نف�سه، 

ال�سيا�سي  النتقالية بني احلل  املرحلة  بالغة، خ�سو�ساً 

املرجَتى والواقع املاأزوم يف امليدان.

ج��ن��ب��الط ق���ال ل��ل��رو���س: »اأن����ا متفق م��ع��ك��م، واإن 

اتفاق جنيف الذي ثّبت قواعد واأعمدة احلل بحاجة 

الأمثل  الإط��ار  هو  ويظل  وثابتة،  �سلبة  اأر�سية  اإىل 

جللو�س كافة اأطراف النزاع ال�سوري على الطاولة«، 

لكنه اختلف معهم على الأولويات، و�سرعان ما اأعلنت 

باٍق،  اأن الرئي�س الأ�سد  مو�سكو عرب وزير خارجيتها 

بعبارتها  ط��ه��ران  واأت��ب��ع��ت��ه��ا  ي��ت��ن��ح��ى،  اأن  مي��ك��ن  ول 

ال�سهرة »الأ�سد خط اأحمر«.

لعبة  ه��و  اإمن��ا  يجري  ال��ذي  اأن  جنبالط  اأدرك  هنا 

واآراء  الرو�س مقرتاحات  مع  وتبادل  الكبار،  بني  كبرة 

و�سمع اأك���ر مم��ا ت��ك��ل��م.. ه��ذا ه��و واق���ع احل���ال، اإل اأن��ه 

يف  ت��اأخ��ذ  للعالقة  �سياغة  ب��اإع��ادة  وا�سحة  رغبة  اأب���دى 

ويت�سح  واملحلي،  الإقليمي  بُبعديها  املتغرات  العتبار 

الزيارة يف هذه اللحظة  اأخذته نتائج  ال�سياق الذي  من 

من  �سكاًل،  ول��و  خ��ّف��ف،  جنبالط  اأن  ال��ه��ام��ة،  ال�سورية 

يف  الأق���ل  على  ال�����س��وري،  ال��ن��ظ��ام  على  املبا�سر  هجومه 

امل�سطلحات القا�سية، وهذه كلها لها دللت يف الت�سرف 

اليومي، ويبقى الأهم هو اأن وليد جنبالط يدرك جيداً 

اأن الرو�س هم �سمانة تاريخية له، خ�سو�ساً يف ما يتعلق 

باأي اأثمان مت�سلة بف�سل الرهانات.

اأولها تتمحور  الزيارة لها دللت عدة،  النتيجة،  يف 

يف فهم جنبالط للعالقة بني الرو�س والأمركيني، هذا 

اأخ��رى،  جهة  من  وتف�سراته  جنيف  وات��ف��اق  جهة،  من 

وث��م��ة م��ن ي��ع��رف يف ال��ع��م��ق اأن ال��رو���س ه��م اأه���ل احل��ل 

والعقد حلل الأزم��ة، وهنا ميكن اأن يلعب جنبالط دور 

ال�سورية،  املعار�سة  اأط���راف  لبع�س  الإي��ج��اب��ي  املر�سال 

لتدوير الزوايا وتليني املواقف. 

ال�سوري،  بامللف  كثب  عن  مطلعة  م�سادر  وباعتقاد 

فاإن الرو�س كلفوا وليد جنبالط مبهمات مبا�سرة، وقد 

ات�سل مبن ات�سل واأبرزهم املعار�س ال�سوري هيثم مناع 

يف باري�س، والذي تنهال عليه الت�سالت لبلورة مالمح 

م��ن روح��ي��ة اتفاق  ان��ط��الق��اً  امل��رجت��ى  اإىل احل��ل  تو�سل 

جنيف، ولو اختلف املف�سرون حول بنوده. 

ويف املح�سلة، زيارة جنبالط، وهي الثانية له خالل 

دع��ائ��م  تثبيت  يف  �ست�سهاهم  م��و���س��ك��و،  اإىل  اأ���س��ه��ر  �ستة 

اإىل اللحظة التي يتفق عليها  الهدوء اللبناين، تو�ساًل 

اأطراف النزاع ال�سيا�سي حلل عقدة القانون النتخابي، 

والركوب يف »�سفينة النجاة«، لتجنيب لبنان مزيداً من 

العواطف الباردة منها واحلارة.

فحوى  ح��ول  دم�سق  اإىل  الر�سالة  و�سلت  وم��وؤخ��راً 

الر�سالة  ق��راأ  ق��راأ من  ونتائج ما جرى يف مو�سكو، وقد 

اإيجاباً  اأحدهم بهز راأ�سه  يف العا�سمة ال�سورية، واكتفى 

وك��اأن��ه��ا ع��الم��ة ر���س��ى، وع��ّل��ق اآخ����ر: »ل���ن ن��ق��ول �سيئاً، 

فالوقت مازال مبكراً«، اأو بعبارة �سعبية: »ل تقول فول 

حتى ي�سر باملكيول«. 

ال���ق���راءة ال�����س��وري��ة اأو ف��ح��واه��ا اأي�����س��اً و���س��ل��ت اإىل 

اأن مقربني منه  بكلمة، غر  يتفّوه  ال��ذي مل  جنبالط، 

علقوا بالعبارة الآتية: »اإذا كان ذلك حقاً ما قراأته دم�سق 

فهذا �سيء جيد واإيجابي«.

بهاء. ن.
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جنبالط بعد موسكو: إلى أين؟

الموقوفون السعوديون في لبنان من هم؟ ]6/4[
»القاعدة« و»فتح اإلسالم«؟ وما هي عالقتهم بـ

النائب وليد جنبالط

) العدد 247(  اجلمعة - 25 كانون الثاين - 2013

ندوة طبية حول »إنفلونزا الخنازير«
 

امل�ساعدات  مع مركز  بالتعاون  الأم��ة،  حركة  يف  الن�سائية  اللجنة  نظمت 

ال�سعبية لالإغاثة والتنمية، حما�سرة طبية حول »اإنفلونزا اخلنازير«.

بداأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل م�سوؤولة اللجنة الن�سائية يف احلركة، 

مثل  اإقامة  اأهمية  اإىل  لفتة  واحل�سور،  خالد  اإنعام  باملر�سدة  رحبت خاللها 

هذه اللقاءات الطبية التي تهم كل مواطن. ثم بداأت املر�سدة خالد حما�سرتها 

اإنفلونزا  بالتعريف بهذا املر�س الذي ي�سببه فايرو�س )AH1N1( وهو خليط 

الإن�سان املو�سمية مع اإنفلونزا الطيور داخل ج�سم اخلنزير، والنتيجة �ساللة 

جديدة غر معروفة �سابقاً، وي�سيب اجلهاز التنف�سي عند اخلنازير، ثم ينتقل 

بع�سها  وق��رى عن  الإن�سان، ما يوجب عزل مدن  اأخيه  اإىل  ثم  الإن�سان،  اإىل 

البع�س، واإىل حدوث حالت عديدة من الوفيات.

توزيعه  �سيتم  لقاح  اكت�ساف  اإىل  التو�سل  مت  اأن��ه  خالد  املر�سدة  وك�سفت 

على الدول عرب وزارة ال�سحة يف كل دولة، على اأمل اإعطاء فر�س جناة اأكرب 

للم�سابني، خ�سو�ساً الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة مثل الربو، واأمرا�س 

القلب ونق�س املناعة، وغرها من الأمرا�س املزمنة التي قد توؤدي اإىل الوفاة 

يف حال اأ�سيب املري�س باإنفلونزا اخلنازير. 

اأنه ما زال هناك خالف كبر حول خطورة العوار�س  اإىل  واأ�سارت خالد 

اإنه مل ُيعَط الوقت الكايف ملعرفة العوار�س  اإذ  اجلانبية بعد مدة من الزمن، 

لتتم جتربته  النامية  ال��دول  اإىل  اإر�ساله  لذلك ميكن  اللقاح،  لهذا  اجلانبية 

على هوؤلء الأ�سخا�س، خوفاً من عوار�س جانبية غر معروفة.

اإىل  احلا�سرات  احل��رك��ة،  يف  الن�سائية  اللجنة  الندوة، دعت  انتهاء  وبعد 

مائدة الفطور.

املر�سدة اإنعام خالد تلقي حما�سرتها يف مركز حركة الأمة
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رئ���ي�������س ح���رك���ة ال���ن�������ض���ال ال��ل��ب��ن��اين 

ال���داود،  في�ضل  ال�ضابق  ال��ن��ائ��ب  ال��ع��رب��ي؛ 

املحلية  التطورات  اآخ��ر  عن  بجراأة  حتدث 

اإليكم  ننقل  تكلف  دون  وم���ن  وال��دول��ي��ة، 

احلوار الآتي:

ال��داود،  في�ضل  ال�ضابق  النائب  ب��راأي 

اإ����ض���ك���ال���ي���ة ع����دال����ة ال��ت��م��ث��ي��ل يف ال���ن���دوة 

فح�ضب،  امل�ضيحيني  ت��ط��ال  ل  ال��رمل��ان��ي��ة 

اللبناين، ويعود  املجتمع  بل كافة مكونات 

ال���ق���ي���ادات  اإىل مت���ر����س  ب����راأي����ه  ال�����ض��ب��ب 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة خ���ل���ف ط���وائ���ف���ه���ا ومل��م��ار���ض��ة 

الكيدية ال�ضيا�ضية، يقول: »احلل الأف�ضل 

لبنان  ب��اع��ت��م��اد  ي��ك��ون  اللبنانيني  جلميع 

دائ�����رة واح�����دة ع��ل��ى ق���اع���دة ال��ن�����ض��ب��ي��ة، اأو 

ال��دوائ��ر ال��ك��رى )امل��ح��اف��ظ��ات(؛ وف��ق ما 

جاء يف اتفاق الطائف. امل�ضكلة التي يعاين 

بعدم  هي  بالعموم  اللبناين  ال�ضباب  منها 

ت��رك امل��ج��ال ل��ه لخ��ت��ي��ار ت��وج��ه��ات اأخ��رى 

فالدروز على  تقليدياً،  املتوارثة  تلك  غري 

ي��خ��ت��اروا  اأن  عليهم  حم��ك��وم  امل��ث��ال  �ضبيل 

ال��وط��ن،  م��غ��ادرة  اأو  جنبالط  ت�ضلط  ب��ني 

وللخروج من هذه ال�ضرنقة وهذه الدوامة 

قيادات  خ��الل  من  اإل  تكون  اأن  ميكنها  ل 

خالل  من  ل  بكليته  الوطن  ت��رى  وطنية 

م�ضالح �ضخ�ضية �ضيقة«.

وم����اذا ع��ن رف�����س ط��ائ��ف��ة امل��وح��دي��ن 

م�����ض��روع ال���ق���ان���ون الأرث���وذك�������ض���ي؟ يعتب 

والبقاع  را�ضيا  مقعد  ع��ن  ال�ضابق  النائب 

ال��داود على الإع��الم الذي  الغربي في�ضل 

�ضمن  ه���ي  بكليتها  ال��ط��ائ��ف��ة  اأن  ُي�����ض��ّوق 

ت��وج��ه��ات ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط، يقول 

با�ضم  يتكلم  ل  جنبالط  »ول��ي��د  م���وؤك���داً: 

ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة، ن��ح��ن ب��داي��ة كطائفة 

اإط����ار  يف  ال��ت��ق��وق��ع  م�ضلحتنا  م���ن  ل��ي�����س 

وملعبنا  اإط����ارن����ا  اأق���ل���ي���ة،  ك��ون��ن��ا  ط��ائ��ف��ي 

و���ض��اح��ت��ن��ا اخل����ي����ار ال���وط���ن���ي وال���ق���وم���ي، 

زع���ي���م امل���خ���ت���ارة مي��ث��ل ���ض��ري��ح��ة اأغ��ل��ب��ي��ة 

الأغلبية ناجتة عن  ال���دروز، وه��ذه  داخ��ل 

التقدمي  ح��زب  هيمنة  م��ن  طويلة  �ضنني 

التعيينات  مفا�ضل  ك��ل  ع��ل��ى  ال���ض��راك��ي 

الدولة  خدمات  كافة  واحتكاره  للطائفة، 

قانون  تف�ضيل  ع��دا  وغ��ريه��ا،  وزارات  م��ن 

اتفاق  بعد  م��ا  منذ  قيا�ضه  على  انتخابي 

وي�ضيف  ل��ه«،  ال�ضوريني  ورعاية  الطائف 

ال������داود: »ت�����ض��ل��ط ج��ن��ب��الط ع��ل��ى ال����دروز 

اأين  وف��ق��راً،  تخلفاً  ال��درزي��ه  املناطق  يزيد 

الإمناء يف مناطقهم، واأين امل�ضت�ضفيات؟ يف 

النهاية واإن حتكم جنبالط لبع�س احلني 

بطائفته، على املدى املنظور ولي�س البعيد، 

بداأ يخ�ضر تلك الهيمنة حتى على اأزلمه، 

كما  الفوقية  ممار�ضة  جائزاً  يعد  مل  لأن��ه 

ال��دروز  وم��ع  موؤيديه  مع  وحا�ضيته  يفعل 

عامة«، يتابع الداود كالمه: »هناك تظّلم 

من قبل و�ضائل الإعالم جتاهنا، التعددية 

كحال  حالها  ال��درزي��ة،  الطائفة  تعي�ضها 

ب��اق��ي ال��ط��وائ��ف، ول مي��ك��ن لأح����د اإن��ك��ار 

اإنكار  ول  التيم،  وادي  يف  كحركة  وج��ودن��ا 

حيثيات وئام وهاب وطالل اأر�ضالن وفادي 

الأعور اأو في�ضل ال�ضايغ واحلزب ال�ضوري 

ال���ق���وم���ي الج���ت���م���اع���ي امل���وج���ودي���ن على 

ال�ضاحة الدرزية بقوة، مع احرامنا لوليد 

م�ضخم،  للطائفة  متثيله  ف��اإن  جنبالط، 

طائفتنا  حمينا  م�ضتقلة،  كقيادات  ونحن 

كانتون  اإن�ضاء  واأف�ضلنا  خياراته،  تهور  من 

على  حافظنا  عندما   1982 العام  يف  درزي 

الوحدة الوطنية يف البقاع الغربي ورا�ضيا، 

على  التي حافظت  الوحيدة  املنطقة  وهي 

ال�ضرائب،  دف��ع  وعلى  ال��دول��ة،  موؤ�ض�ضات 

حتى يف جمالت فواتري الكهرباء واملياه«.

»الأرثوذك�سي« لي�س القانون 

الأمثل.. ولكن

عن �ضعور امل�ضيحيني بالغنب التمثيلي 

داخ����ل ال���ن���دوة ال��رمل��ان��ي��ة ي��ق��ول ال�����داود: 

»الغنب يطال كافة الطوائف، نحن كقوى 

م�ضروع  الدرزية،  الطائفة  داخ��ل  �ضيا�ضية 

ال��ق��ان��ون الأرث���وذك�������ض���ي ي��ح��م��ي ح��ق��وق��ن��ا، 

ول���ك���ن���ه ب��ال��ن�����ض��ب��ة اإل���ي���ن���ا ل��ي�����س ال���ق���ان���ون 

التناف�س  ي��ك��ون  اأن  نتمنى  نحن  الأم��ث��ل، 

ط��ائ��ف��ي��اً«،  ول��ي�����س  وط��ن��ي��اً  اللبنانيني  ب��ني 

الأرثوذك�ضي  اللقاء  ق��ان��ون  ي��وؤي��دون  وه��ل 

امل�ضيحيني؟  متثيل  لت�ضويب  واح��دة  مل��رة 

يجيب: »نحن كفريق �ضيا�ضي �ضمن اخلط 

وبالتايل  اآذار،  من  الثامن  لفريق  الداعم 

كمرحلة  الأرثوذك�ضي  القانون  نوؤيد  نحن 

انتقالية لت�ضويب واإراحة امل�ضيحيني«.

ي�ضهب في�ضل الداود يف �ضرح مقاربته 

م��ن واق��ع  ان��ط��الق��اً  للعملية الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

الأر�س الذي ميثله مع باقي الأفرقاء على 

ال�ضاحة الدرزية والوطنية، يقول: »قانون 

�ضاأنه  م��ن  الن�ضبية،  اأ�ضا�س  على  انتخابي 

الطوائف،  داخل  والأحادية  الهيمنة  ك�ضر 

ال��درزي��ة،  الطائفة  داخ��ل  كمعار�ضة  نحن 

منثل ما بني 30٪ اأو 40٪ بح�ضب املناطق، 

داخ��ل  �ضفر  ه��و  النيابي  متثيلنا  اأن  َب��ي��د 

التعيينات  داخل  و�ضفر  الرملانية،  الندوة 

الإدارية، يف وادي التيم يف حا�ضبيا ورا�ضيا 

نحو  حلفائنا  م��ع  ال�ضيا�ضي  تيارنا  ي�ضكل 

ال��درزي��ة، وهذه  الأ���ض��وات  ن�ضبة  40٪ من 
التحالفات  ولكن  ج��داً،  جيدة  هي  الن�ضبة 

ع��ل��ى ح�ضابنا  دائ���م���اً  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة حت�����ض��ل 

ول��ي��د  ه��ي��م��ن��ة  اإن  اإذ  م���ع���ار����ض���ة،  ك���ق���وى 

اأي��ام  ال�ضوريني  دع��م  م��ن  ناجتة  جنبالط 

حلفائنا  ت�ضويات  ومن  ال�ضورية،  الو�ضاية 

و2009  الرباعي(  )التحالف   2005 عامي 

ال���درزي  النهاية  ويف  ال���دوح���ة(..  )ات��ف��اق 

ويرف�س  �ضهامته وكرياوؤه،  عنه  املعروف 

ال�ضتزلم لأي اأحد، ولهذا ال�ضبب اأ�ضحى 

م��ث��ق��ف��وه مب��ع��ظ��م��ه��م يف اخل������ارج، وُق���ران���ا 

تعي�س الفقر والعوز الجتماعي«.

ال�ستعداد لالنتخابات

وعن ال�ضتعدادات لالنتخابات املقبلة، 

ال�ضيا�ضي  »فريقنا  ال���داود:  في�ضل  يقول 

اأهب ال�ضتعداد لها، نحن نعول على  على 

لأن  املجال،  هذا  يف  اللبناين  ال�ضعب  وعي 

ب��اح��رام  ت��ك��ون  احلقيقية  الدميقراطية 

اإرادة الناخبني، يف الدورتني املا�ضيتني يف 

من  ُظلمنا  �ضيا�ضية  كقوى  الغربي  البقاع 

بالت�ضامن  حزبنا  وبالتايل  حلفائنا،  قبل 

ال�ضابق  ال��وزي��ر  اأم��ث��ال  ق��ي��ادات وطنية  مع 

عبد الرحيم مراد )رئي�س حزب الحتاد(، 

ون���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ال�����ض��اب��ق 

القرعاوى  حممد  وال�ضادة  الفرزيل،  اإيلي 

وهرني �ضديد ونا�ضر ن�ضراهلل، �ضقطوا يف 

اإقليمي،  اتفاق  ج��راء   2009 عام  انتخابات 

و�ضعبنا،  النا�س  اق��راع  خ��الل  من  ولي�س 

الفارق  األف �ضوت، وكان   29 دعم لئحتنا 

 1500 الأ�ضا�ضي بني الالئحتني ل يتعدى 

م�ضتفهمني  قاطعناه  ����ض���وت..«،   2000  -

ح�ضابهم  على  الأم���ر  ح�ضول  كيفية  ع��ن 

ال��داود:  في�ضل  يو�ضح  الدوحة؟  اتفاق  يف 

»ب�ضراحة تامة ح�ضل اتفاق �ضمني باأخذ 

ال��دوح��ة  يف  ن��ائ��ب��اً،   57 ال�ضيا�ضي  فريقنا 

ج�������اءت امل����ع����ادل����ة ع���ل���ى ح�������ض���اب م��ن��ط��ق��ة 

را���ض��ي��ا وال���ب���ق���اع ال��غ��رب��ي وق�����ض��اء زح��ل��ة، 

لالأ�ضف  ج��ذري��اً،  املعطيات  ت��غ��ريت  ال��ي��وم 

النتخابات التي �ضبقت، جرت بعد ح�ضول 

�ضتح�ضل  القادمة  والنتخابات  اتفاقات، 

نتيجة ات��ف��اق��ات، ول��ك��ن يف ه��ذه امل���رة، لن 

تكون على ح�ضابنا، لأن املعطيات الإقليمية 

ت���غ���ريت وال�����ظ�����روف ال���دول���ي���ة ت���ب���دل���ت«، 

ي�����ض��ي��ف ال�������داود: »يف الن���ت���خ���اب���ات ال��ت��ي 

اأمل  ال�ضوريون ويف حركة  اإخواننا  �ضبقت، 

الإقليمية،  الت��ف��اق��ات  راع���وا  اهلل،  وح���زب 

ا�ضراتيجياً«،  ذل��ك  ثمن  دف��ع��وا  ولكنهم 

�ضاألناه، وهل اأنتم واثقون من انقالب نحو 

اإىل  املناف�ضة  الالئحة  من  �ضخ�س   1000
لئحتكم؟ يقول الداود: »جاءنا من �ضورية 

اق��رع��وا  2000 ����ض���وت، وج��م��ي��ع��ه��م  ن��ح��و 

اأنف�ضهم،  لل�ضوريني  قلته  ما  هذا  �ضدنا.. 

واملعطيات  �ضقطت  التفاقيات  هذه  اليوم 

تبدلت، واليوم نحن �ضنقف مع م�ضلحتنا 

ما  ال�ضخ�ضية،  م�ضاحلنا  مع  ل  القومية، 

دفعناه من اأثمان للحفاظ على وحدة البلد 

ل يحزننا، لأننا مقتنعون به وموؤمنون به، 

البقاع   – را�ضيا  منطقة  يف  النا�س  ولكن 

الغربي تغري مزاجها وخ�ضارتنا عام 2009، 

باتفاقات  بل  املقرعني،  باأ�ضوات  تكن  مل 

الالعبني الإقليميني«.

لالعتبار من �سورية

ال����ن����ائ����ب ج��ن��ب��الط  زج  ع�����ن  وم���������اذا 

ب��ال��ط��ائ��ف��ة ال�����درزي�����ة يف ����ض���وري���ة ���ض��م��ن 

رئي�س  ي�ضاأل  ال�ضيقة،  وم�ضاحله  خياراته 

في�ضل  ال��ع��رب��ي  اللبناين  الن�ضال  ح��رك��ة 

ال��������داود: ه���ل ا���ض��ت��ط��اع الأخ������ري حت��ري��ك 

ال�ضارع الدرزي يف �ضورية �ضمن خياراته؟ 

وي�����ض��ي��ف: »ال�����دروز يف ���ض��وري��ة ان��ت��م��اوؤه��م 

وط��ن��ي وق��وم��ي، وه��م م��ع م�ضروع ال��دول��ة 

الأ���ض��د،  ب�ضار  بالرئي�س  املتمثلة  ال�ضورية 

ال��دروز كانوا و�ضيبقون دوم��اً بجانب خط 

ولي�ضت  الطوائف،  بني  وال��وح��دة  املمانعة 

والن��ع��زال«،  الطائفي  التناحر  جانب  اإىل 

ال��داود يف حديثه جلريدة  ويك�ضف في�ضل 

ال�ضعبية  ج��ن��ب��الط  ق���اع���دة  اأن  »ال���ث���ب���ات« 

نف�ضها داخل لبنان عا�ضت تبايناً حاداً حول 

م�ضاألة زج الدروز �ضمن ال�ضراع ال�ضوري.. 

باملجمل  العروبة  �ضيف  دوم��اً  كانوا  لأنهم 

و�ضيف الإ�ضالم يف اإطار الوطني القومي«.

م���ا ح�����ض��ل يف ���ض��وري��ة ب��ح�����ض��ب زع��ي��م 

دروز  لأن  للجميع،  در���س  هو  التيم،  وادي 

���ض��وري��ة ي��ن��ت��م��ون اإىل الإط�����ار ال��وط��ن��ي ل 

ال��ط��ائ��ف��ي، وج��ن��ب��الط رغ���م الإم��ك��ان��ي��ات 

املغر�س،  والإع����الم  ال�ضيا�ضية  وال��دع��اي��ة 

ال��درزي،  ال�ضارع  حتريك  يف  عجزه  ف�ضح 

على  للحفاظ  وي�����ض��اراً  ا���ض��ت��دارات��ه مي��ي��ن��اً 

ق��واع��ده  اأف���ق���دت  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة،  م�ضلحته 

ال�ضعبية احلما�ضة، لأن مواقفه ال�ضيا�ضية 

هوجاء وغري منطقية ومتناق�ضة«.

�ُسنة �سورية مع النظام

وتق�ضيمها،  �ضورية  �ضرب  ف�ضل  وم��ع 

اأن  ال����داود،  في�ضل  ال�ضابق  ال��ن��ائ��ب  ب���راأي 

�ضورية  يف  املمانعة  حم��ور  على  احل��م��الت 

ول���ب���ن���ان ���ض��ت�����ض��ت��م��ر، »ح�����اول�����وا ب����داي����ة يف 

اأهدافهم  لتحقيق  ي�ضعون  وال��ي��وم  لبنان، 

ل  والإقليمي  املحلي  الكبا�س  ���ض��وري��ة،  يف 

التكهن بخ�ضو�ضه،  يزال ح��اداً، ول ميكن 

»الإ�ضرائيلي«،  ورائ��ه  وم��ن  الأم��ريك��ي  لأن 

���ض��ي��ب��ق��ى ي����ح����اول ����ض���رب ال����ض���ت���ق���رار يف 

امل��ن��ط��ق��ة، وجت����اوز ل��ب��ن��ان ل��ع��دة ق��ط��وع��ات، 

جاء بف�ضل وعي وحكمة فريقنا ال�ضيا�ضي، 

ولكن املوؤامرة عليه م�ضتمرة«.

براأي الداود، انت�ضار �ضورية والرئي�س 

حت�ضل  مل  الدولية،  الهجمة  على  الأ���ض��د 

طوائفه،  بكافة  وجي�ضه  �ضعبه  دع��م  ل��ول 

»�ُضنة �ضورية كما باقي الطوائف وقفوا اإىل 

النظام  ال��دول��ة، ول��و مل يكونوا مع  جانب 

ال�ضوري  العربي  اجلي�س  والدولة لنق�ضم 

واملوؤ�ض�ضات«.

احلكومة  م��ن  ال���داود  في�ضل  يطالب 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ال����ن����اأي ب��ال��ن��ف�����س عن 

اأحداث �ضورية فعاًل ولي�س قوًل، »وحدتنا 

بالتفريط  ل  �ضيادتنا،  ع��ن  ب��ال��زود  ت��ك��ون 

وعكار  طرابل�س  يف  امل�ضلح  وال��وج��ود  ب��ه��ا، 

وغري  لبنانية  م�ضلحة  جماعات  قبل  م��ن 

البلدين،  ب��ني  للعالقات  ت�ضيء  لبنانية، 

ال��ق��وى  ل��ه��ذه  ت�ضهيالت  ه��ن��اك  ول��الأ���ض��ف 

وغ�����س ن��ظ��ر ع���ن ه���ذه احل�����الت ال�����ض��اذة، 

في�ضل  الوزير  على  العتداء  اآخرها  وكان 

كرامي«، وي�ضيف الداود: »حكمة الرئي�س 

البلد  جنبت  في�ضل،  وجنله  ك��رام��ي  عمر 

قطوع النزلق يف اأتون �ضراعات دموية«، 

�ضاألناه عن الذي ي�ضتطيع فعله اآل كرامي 

م���ع ت��ف��ل��ت ال�����ض��الح يف ط��راب��ل�����س، م���ا دام 

امل�ضوؤول عن  الداخلية مروان �ضربل  وزير 

ك��اأن��ه مواطن  ال��ن��ا���س ي�ضتكي وي��ئ��ن،  اأم���ن 

اأجهزتها  وبع�س  »احلكومة  ي��رد:  ع���ادي؟ 

الأمنية لي�ضت يف �ضبات عميق وح�ضب، بل 

�ضجن  اأح��داث  ُتف�ضر  كيف  واإل  متواطئة، 

رومية من قبل »فتح الإ���ض��الم«؟ يف لبنان 

واأم���راء ط��وائ��ف م�ضموناً، ل  �ضكاًل  دول��ة 

اأثبتت  هيبة يف بلد، و�ضورية رغم حمنتها 

وجود دولة وموؤ�ض�ضات«.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

في العام 2013 لن يصوت 2000 سوري ضد الئحتنا
»الثبات«: وليد جنبالط ال يمثل وحده الدروز فيصل الداود لـ

خيارات الدروز وطنية على الدوام.. املقاومة يف لبنان واملمانعة يف �سورية 

الدميقراطي  الفي�سل  �ستكون  املقبلة  النيابية  واالنتخابات  ب�سمودهما،  انت�رصتا 

بني اللبنانيني. 

الحل األفضل 
ديمقراطيًا: لبنان 

دائرة انتخابية واحدة.. 
أو الدوائر الكبرى مع  

النسبية
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w w w . a t h a b a t . n e t

خالل العاصفة »أولغا« 
التي أغرقت بيروت بأمطار 

غزيرة وموجة صقيع لم تعد 
مثلها منذ سنوات طويلة، ُكثر 

التزموا بيوتهم، من استطاع 
أن يختلق عذرًا للتغيب عن 

عمله لم يتردد قط، وكثيرون 
من أخذوا عطلة أليام »على 

حسابهم«، الشوارع بدت 
مقفرة من المشاة، والسيارات 

ضئيلة على غير عادة، لكن 
الدراجات النارية التي يقودها 

»الدليفيري« كانت هي التي 
تسود، لم يعرف هؤالء الشبان 

الراحة أليام، العمل ازداد 
بأضعاف إزاء موجة البرد، 

كانت طلبات توصيل الطعام 
هي الحل األمثل، بعض ربات 

البيوت آثرن عدم التوجه 
إلى المطبخ والبقاء إلى جانب 

أجهزة التدفئة، والشبان الذين 
لم يعودوا قادرين على الخروج 
إلى المطاعم والمقاهي، قرروا 

دعوتها إلى منازلهم عبر شبان 
»الدليفيري«.

ف��ف��ي ع���ز م��وج��ة ال����رد ال��ق��ار���س، 

العاتية،  والرياح  املطر  هطول  واأثناء 

ان��ق��ط��اع  دون  ي���وم���ي���اً  ت��ن��ط��ل��ق  ك���ان���ت 

ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة م���ن م���واق���ف يف 

امل���ح���ال وامل���ط���اع���م، ي���ق���وده���ا ���ض��ائ��ق��و 

ال��ت��و���ض��ي��الت امل��ن��زل��ي��ة ل��ي��ج��وب��وا بها، 

ال��ظ��روف والأح���وال، �ضوارع  يف جميع 

وط���رق ب����ريوت.. وال��ه��دف واح���د، هو 

اإي�ضال »الطلبية« اإىل الزبون يف اأ�ضرع 

ما ميكن حتى يتفادى »البهدلة«.

عامل التو�ضيل كان بطل العا�ضفة 

الأخ������رية، ع���ائ���الت ك��ث��رية يف ب���ريوت 

�ضوبرمان  ك��م��ا  ل��ي��اأت��ي  ب��ه  ا���ض��ت��ن��ج��دت 

ب���الأط���ب���اق وال�����ض��ن��دوي�����ض��ات ال��ل��ذي��ذة 

برد  ي��ح��ارب  العامل  وفيما  ال�ضاخنة، 

ال�����ض��ت��اء وال���ه���واء ال����ذي ي��ل��ف��ح وج��ه��ه، 

و�ضاخنة  اآمنة  الوجبات  عادة ما تكون 

احلافظة  لها  املخ�ض�ضة  العلبة  داخ��ل 

للحرارة.

وهو  ع��ام��اً(،   23( ع��الء  يتذمر  ل 

ع��ام��ل ت��و���ض��ي��ل يف م��ط��ع��م ال��ق��ل��ع��ة يف 

راأ��������س ب�������ريوت، م����ن ا�����ض����ط����راره اإىل 

ت��و���ض��ي��ل ال���ط���ل���ب���ات، رغ�����م الأم����ط����ار 

اإن��ه  ي��ق��ول،  الن���زلق،  الغزيرة وخطر 

اإن من  امل��ط��ر،  مل��واج��ه��ة  جمهز مت��ام��اً 

املنا�ضبة،  البال�ضتيكية  البدلة  حيث 

املقاوم  واحل���ذاء  وال��ق��ف��ازات  ال�ضال  اأو 

للمطر، لكن العا�ضفة الأخرية »كانت 

اأط��ري  ك��دت  اأن��ن��ي  غ��ري معقولة، حتى 

ع���ن دراج���ت���ي يف ب��ع�����س الأح���ي���ان من 

�ضدة الهواء«، مع ذلك كان يعمل على 

تو�ضيل كل الطلبات، لكن اأكرث ما كان 

عدم  من  البع�س  تذمر  هو  ي�ضايقه، 

و�ضوله ب�ضرعة كما اعتاد، »يتحدثون 

اإيل كما لو اأن الطرقات كانت مفرو�ضة 

ب����ال����ورد ول��ي�����ض��ت ب����ح����ريات غ���زي���رة، 

اأن  ق���رروا  غ��ريه��م  امل��ئ��ات  اأن  وين�ضون 

املطاعم،  م��ن  �ضريعة  وج��ب��ات  يطلبوا 

التحرك  اأو  الطبخ  ي��ري��دون  ل  لأنهم 

لكنه  ال�ضاخنة«،  مقاعدهم  على  م��ن 

يوؤكد اأنه ل يدخل يف اأي م�ضاجرة مع 

الزبائن »فهم دوماً على حق«، ويف�ضل 

الطلبية  ليو�ضل  ب�ضرعة  ينطلق  اأن 

يف  ال��وق��ت  م�ضاعة  م��ن  ب��دًل  التالية، 

الأخذ والرد مع الزبون امل�ضتاء.

فيقول،  عاماً(  اأما زميله علي )20 

العا�ضفة الأخ��رية �ضببت له زكاماً  اإن 

ق����وي����اً، ف��م��ن ك����رثة ت��ع��ر���ض��ه ل��ل��ه��واء 

واملطر، رغم كل احتياطاته، مل يتمكن 

ي�ضعر  ل  اأن����ه  اإل  ����ض���امل���اً،  ال��ب��ق��اء  م���ن 

بال�ضوء، »فقد متكنت من جمع �ضعف 

راتبي يف �ضبعة اأيام فقط، اجلميع كانوا 

على  كونهم  البق�ضي�س،  م��ن  ي��ك��رثون 

كانوا  ال�ضيئة،  الطق�س  باأحوال  دراي��ة 

يحاولون  اأو  يكافئونني  اأنهم  لو  كما 

ال��ت��ع��وي�����س ع��ل��ي، لأن��ه��م ج��ال�����ض��ون يف 

بينما  التدفئة،  اأج��ه��زة  اأم��ام  منازلهم 

اأنا يف ال�ضارع اأوؤمن طلباتهم«.

ورغ�����م ال����زك����ام، ي���ق���ول ع��ل��ي وه��و 

عا�ضفة  ت��اأت��ي  اأن  يتمنى  اإن���ه  يبت�ضم، 

الكثري  اإذ عليه  القادم،  ال�ضهر  جديدة 

البق�ضي�س  و�ضينفعه  الق�ضوطات،  من 

الكثري ل�ضدادها ب�ضرعة.

لهم  زم��ي��اًل  اأن  كيف  علي  وي���روي 

دراجته  تعر�ضت  جم���اور،  مطعم  م��ن 

النارية لالنزلق على منعطف خطر، 

ف��اأ���ض��ي��ب ب��ك�����ض��ور يف ي���دي���ه واإح�����دى 

قدميه، وكيف اأنه عانى قبل اأن يتقدم 

اإل���ي���ه اأح���ده���م وي�����ض��اع��د يف ن��ق��ل��ه اإىل 

م�ضت�ضفى قريب، متحدثاً عن خطورة 

ال���ط���رق���ات يف اأث����ن����اء ان���ه���م���ار امل��ط��ر 

اإىل  اأحياناً كان ي�ضطر  الكثيف، حيث 

اأن يركن دراجته على جنب لكي يهداأ 

على  ق���ادراً  املطر قلياًل، لأن��ه مل يكن 

فتح عينيه ب�ضبب �ضدة الرياح.

ل���دى ����ض���وؤال ع���ن ���ض��ر ع���دم ت��وج��ه 

�ضغرية  �ضيارات  اعتماد  اإىل  املطاعم 

ل��ل��دل��ي��ف��ريي ع��ل��ى غ�����رار ت��ل��ك ال��ت��ي 

ت��ع��ت��م��ده��ا ب��ع�����س امل��ط��اع��م ال��غ��رب��ي��ة، 

املوؤ�ض�ضة  اأن  الع�ضريني  ال�ضاب  ي��وؤك��د 

ال��زب��ائ��ن  ط��ل��ب��ات  ي��و���ض��ل��وا  اأن  تف�ضل 

ب���ال���دراج���ات ال���ن���اري���ة، لأن���ه���ا ب��راأي��ه��م 

اأ�ضرع من ال�ضيارات يف النطالق، ويف 

ول��وج جميع ال�����ض��وارع، كما اأن��ه��ا اأوف��ر 

رخي�س  ف�ضعرها  املادية،  الناحية  من 

اأرخ�س  وتكاليفها  بال�ضيارات،  مقارنة 

م����ن ح���ي���ث ال���ب���ن���زي���ن وال��ت�����ض��ل��ي��ح��ات 

وال�ضيانة والتاأمني وما �ضاكل، كذلك، 

ال��دل��ي��ف��ريي �ضتعاين  ال�����ض��ي��ارات  ف���اإن 

منها  تخلو  ال��ت��ي ل  ال�ضري  اأزم���ة  م��ن 

طلب  »اإذا  وب��ال��ت��ايل  ب����ريوت،  ����ض���وارع 

اأحدهم وجبة ليوم الثنني.. قد ت�ضله 

اخلمي�س«.

ال�������ض���ي���دة ح���ن���ان غ���الي���ي���ن���ي، وه���ي 

�ضبان،  لثالثة  واأم  متقاعدة  موظفة 

م��ن��ه��م واح������د ل ي������زال غ����ري م���ت���زوج 

ويعي�س معها يف املنزل، تقول: »خالل 

ال��ع��ا���ض��ف��ة الأخ�������رية، مل اأمت���ك���ن من 

ال��ب��ارد  امل���اء  ومالم�ضة  املطبخ  دخ���ول 

للجلي اأو الطهي، لذلك كان الت�ضال 

ال�ضريعة هو  الوجبات  باملطعم وطلب 

احلل الأمثل، بني البيتزا والرو�ضتد 

ال�ضاورما وال�ضيكن �ضاب  و�ضندوي�ضات 

والفالفل، انق�ضت اأيام العا�ضفة على 

خري، ل بل اإن ابني فرح بالطعام واأكل 

تتكرر  اأن  ول��ع��ل��ه مت��ن��ى  اأك�����رث،  ب��ن��ه��م 

العا�ضفة كل �ضهر«.

ت�ضيف:  ال��ت��و���ض��ي��ل،  ع��م��ال  وع���ن 

ب�����ض��دق، وكنت  اأ���ض��ع��ر معهم  »اأن����ا ك���اأم 

الإكرامية، لأنهم فعاًل  اأُكرث لهم من 

يتحدون الرد واملطر من اأجل تاأمني 

اجلميع،  كما  اأعلم  واأن��ا  لنا،  الطلبات 

يكونوا  مل  ول��و  متدنية،  روات��ب��ه��م  اأن 

م�ضطرين ملا وافقوا على هذا العمل«.

امل��ن��ازل فقط،  ومل تكن ه��ذه ح��ال 

املحال  يف  والعمال  املوظفني  فمعظم 

التو�ضيل  ط��ل��ب��ات  ي��ط��ل��ب��ون  م��ا  ع����ادة 

اأث��ن��اء �ضاعات ال��غ��داء، لذلك  اجل��اه��زة 

بريوت  يف  املطاعم  بع�س  �ضهدت  فقد 

م��ث��ل ب��رب��ر وال��ق��ل��ع��ة وال��الي��ت ه��او���س 

ح��دوث  يف  اأ���ض��ه��م  كثيفاً  طلباً  وب��ل�����س، 

بع�س التاأخري، لكن الالفت اأن الكثري 

م��ن امل��ح��ال وامل��ط��اع��م يف ب����ريوت، قد 

يف  الدليفريي  عمال  ن�ضبة  م��ن  زادت 

الفرة الأخرية ب�ضبب كرثة الطلبات، 

وه�����م ل��ي�����ض��وا م����ن ال�������ض���ب���ان، ب����ل م��ن 

خمتلف الفئات العمرية، اإذ اإن البع�س 

العمل كدليفريي كعمل  يف�ضل مثاًل 

ث���ان ي�����ض��اع��ده ع��ل��ى ت��اأم��ني م�����ض��روف 

ال��ك��ث��ري  اأن  امل���الح���ظ  ع��ائ��ل��ت��ه، وم����ن 

لبنان،  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�ضوريني  م��ن 

ب����ات����وا مي��ت��ه��ن��ون ه�����ذه امل���ه���ن���ة، رغ���م 

�ضعوبة العثور على العنوان املحدد يف 

بقاءهم يف بريوت  لكن  اأوق��ات كثرية، 

يومياً،  الطلبيات  لع�ضرات  وتو�ضيلهم 

ي�����ض��اع��ده��م ويف وق�����ت ق�������ض���ري، ع��ل��ى 

اأو  ومناطقها،  �ضوارعها  اإىل  التعرف 

الو�ضول اإىل اأقرب نقطة للعنوان، ثم 

منه  لال�ضتدلل  بال�ضخ�س  الت�ضال 

على بع�س الإر�ضادات الإ�ضافية.

هبة �سيداين

رواتب عمال 
»الديليفري« 
متدنية جدًا 
وأكثرهم  يعمل 
في هذه المهنة 
لزيادة مدخولهم  
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سيقول البعض: لقد شاهدنا هذه 
المسرحية من قبل، وسيقول آخرون: لقد 
اختلفت الظروف، وربما تصح التوقعات 

هذه المرة، ويكون لتفاؤل القيادات 
الفلسطينية ما يبرره، وسيكون هناك 

من يعلق دون دهشة، مشيرًا إلى 
القدرة االستثنائية، لدى المسؤولين 

الفلسطينيين، في االنتقال من التجهم 
الشديد، إلى االبتسامات الناعمة، في وقت 

زمني قصير، من كيل الشتائم والسباب 
والتالوم، إلى األخوة ووحدة الدم وشراكة 

المصير.

�لقوالن لهما ما ي�سندهما على �أر�ض �لو�قع، �أما 

�لتعليق فو�سف لو�قع فيه من �الأمل قدر ما فيه من 

�أن هناك متخ�س�سني  �لطر�فة، و�لالفت لالنتباه، 

يف �ل��ت��ج��ه��م و�ل�����س��ت��ائ��م، وم��ت��خ�����س�����س��ني يف ت��وزي��ع 

�لر�سمي،  �ملتحدث  �سفة  يحملون  من  �البت�سامات، 

يغيبون يف �حلالة �لثانية، بعد �أن يكونو� حا�سرين 

للقياد�ت  مكانهم  يخلون  �الأوىل،  �حل��ال��ة  يف  ب��ق��وة 

�لتي حتمل �سفة �ل�سف �الأول، وهذه لديها �لقدرة 

�أن  �إىل  �ملتفائلة،  �الأج���و�ء  �إ�ساعة  يف  �الإف���ر�ط  على 

يحني موعد عودة فئة �لناطقني �لر�سميني وهكذ�.

العر�ض امل�سرحي القدمي

 �أ���س��ح��اب م��ق��ول��ة �ل��ع��ر���ض �مل�����س��رح��ي �ل��ق��دمي، 

ي�����س��ت��ن��دون �إىل جت��رب��ة ط��وي��ل��ة م��ن �الأح���ادي���ث عن 

�لعودة  ناجزة قبل  و�عتبارها  بل  �مل�ساحلة،  �قرت�ب 

�أك��ر من ذل��ك، بروز  �إىل نقطة �ل�سفر من جديد، 

ت��ع��ق��ي��د�ت م���ن ن���وع �آخ�����ر، ومل ت��ك��ن م��ل��ح��وظ��ة من 

قبل، يف �ملر�ت �الأخرية كانت �سحنة �لتفاوؤل عالية، 

بني  �جليدة«  »�لكيمياء  م��رة عن  الأول  �لكالم  وب��د�أ 

�أن  �لفل�سطينيون  و�عترب  وم�سعل،  عبا�ض  �ل�سيدين 

�مل�سكالت،  ك��ل  حل��ل  ميهد  »�لكيمياء«،  م�سكلة  ح��ل 

كل  ب��ني  »ور�ك��ب��ة«  جيدة  �لكيمياء  تكون  �أن  ورج���و� 

يقرب  �لو�سع  ه��ذ�  لعل  �إذ  �لفل�سطينية،  �ل��ق��ي��اد�ت 

�ل�سعب من حتقيق �أهد�فه.

وع����ادت  �ل���ت���ف���اوؤل،  �أو�ن  ي��ط��ل  ح����ال، مل  ك���ل  يف 

�ل���رت�����س���ق  م����ن  �الأوىل  ���س��ريت��ه��ا  �إىل  �الأط����������ر�ف 

و�لتجاذب، وظهر من يقول: �إن طريف �خلالف لي�سا 

جاهزين بعد الإجناز م�ساحلة جدية، وعاد �حلديث 

مرة �أخرى �أي�ساً عن قوى كثرية ال تريد �مل�ساحلة، 

وت��ع��ت��ربه��ا ���س��د م�����س��احل��ه��ا �ل��ت��ي ت�����س��ك��ل��ت يف ظل 

�النق�سام �لطويل و�لعميق، وتردد كذلك �أن �لر�عي 

�مل�سري مل يعد ميلك �حلما�سة �لالزمة للدفع جتاه 

حل �لق�سايا �لعالقة بني �جلانبني، وتوفري �ل�سغط 

�ملقبول على �لطرفني.

ول���وح���ظ يف ت��ل��ك �الآون�������ة غ���ي���اب �حل���دي���ث عن 

�خلالف �ل�سيا�سي، و�فرت�ق �خليار�ت �ال�سرت�تيجية 

�ل��ك��ربى، وه��و �الأم���ر �ل��ذي �ساد لوقت ط��وي��ل، لقد 

مرتكز�ً  �مل�ساحلة،  حتقيق  ب��اإم��ك��ان  �لت�سكيك  ك��ان 

�إىل حقيقة وجود خالف �سيا�سي جدي، و�إىل وجود 

�لبع�ض؛  بع�سهما  ع��ن  كلياً  خمتلفني  ب��رن��اجم��ني 

برنامج ي�سر على �لت�سوية �ل�سيا�سية �أياً كان �سكلها، 

وب��رن��ام��ج ي��رى �أن �مل��ق��اوم��ة ه��ي �خل��ي��ار �لوحيد يف 

باحلقوق  �الإق���ر�ر  ورف�سه  �الح��ت��الل،  م��ع  �لتعامل 

�لوطنية �مل�سروعة لل�سعب �لفل�سطيني. 

عن  ت��ر�ج��ع��اً  �لت�سوية  خ��ي��ار  �أ���س��ح��اب  يعلن  مل 

ب��رن��اجم��ه��م، م��ع �أن �مل��ف��او���س��ات ت��وق��ف��ت م��ن��ذ وق��ت 

�إن��ه��م قد  �مل��ق��اوم��ة،  �أ�سحاب خيار  يقل  ط��وي��ل، ومل 

تبني هذ� �خليار، ولكن عند �حلديث  تر�جعو� عن 

ع����ن �خل����الف����ات ب��ي��ن��ه��م��ا، ي��ل��ح��ظ �مل���ت���اب���ع �أن ك��ال 

لطاملا  ج��وه��ري��ة  نقطة  ذك��ر  �إىل  يعد  �ل��ط��رف��ني مل 

�أو  خيارين  بوجود  وترتبط  عليها،  �لت�سديد  جرى 

�ل��رت����س��ق  �أن  ح��ت��ى  ب�����س��دة،  متعار�سني  ب��رن��اجم��ني 

بقي م�سدود�ً  �الأخ��رية،  �لف�سل  �أعقب مرحلة  �ل��ذي 

يف  �لتباعد  بينها،  م��ن  لي�ض  ك��ث��رية،  تفا�سيل  �إىل 

�خليار�ت �ال�سرت�تيجية �لكربى، ولعل هذ� �لو�سع 

ب���ال���ذ�ت، ور�ء م��ا �أ���س��ي��ع م��ن �أج����و�ء ت��ف��اوؤل��ي��ة ح��ول 

�جلولة �جلديدة من جوالت �مل�ساحلة.

مربرات م�ستجدة

ي�سوقون جملة  �لظروف،  بتغري  �لقول  �أ�سحاب 

�الأخري  �لعدو�ن  نتائج  بينها:  معطيات هامة، ومن 

�إجن��از�ً معترب�ً بق�سف  على غزة، وت�سجيل �ملقاومة 

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  م�سعى  وجن���اح  �أب���ي���ب«،  »ت���ل 

باحل�سول على مكانة �لدولة غري �لع�سو يف �الأمم 

�ملتحدة، وهو ما ينظر �إليه �لبع�ض بو�سفه �نت�سار�ً، 

وهنا ي�سار �إىل حالة من �لتكافوؤ بني طريف �الأزمة.

ل��ق��د �أث���ب���ت خ��ي��ار �مل���ق���اوم���ة �أه��م��ي��ت��ه، ومل يعد 

�ل�سلطة  وت�ستطيع  فيه،  �لت�سكيك  �أح��د  مب�ستطاع 

�أخري�ً  �أف�سى  �سلكته، قد  �لذي  باأن �لطريق  �لزعم، 

غري  دولة  فل�سطني،  بدولة  باالعرت�ف  �لنجاح  �إىل 

�أي�ساً  ع�سو يف �ملنظمة �لدولية، وباملقابل فقد ثبت 

ع�سرين  نحو  من  �مل�ستمرة  �ل�سيا�سية  �لعملية  عقم 

ع��ام��اً دون ج����دوى، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن م��ئ��ات ج��والت 

حا�سر�ً،  �ملفاو�سات  عن  �لكالم  يعد  ومل  �لتفاو�ض، 

�إال كذكرى ميت يف كثري من �الأحيان.

و�سط �حلديث عن حال �لتكافوؤ، جاء �ملهرجان 

�ل���ذي ع��ق��دت��ه ح��رك��ة ف��ت��ح يف ق��ط��اع غ���زة، ملنا�سبة 

ذكرى �نطالقتها، ورغم ما �سابه من �رتباك و�سوء 

�لربنامج  من  كثرية  فقر�ت  باإلغاء  ت�سببا  تنظيم، 

�أع��اد  كبري،  ح�سد  توفري  يف  �لنجاح  �أن  �إال  �مل��ق��رر، 

»�لتو�زن �لوطني« على حد قول  جانباً من م�سهد 

كثريين، ر�أو� يف �حل�سود �لتي رفعت ر�يات فتح يف 

�ل��ق��ط��اع، دل��ي��اًل على ع��دم ق���درة ط��رف فل�سطيني 

يف  كلهم،  �لفل�سطينيني  متثيل  ح��ق  �دع���اء  و�ح���د، 

غزة، �أو �سو�ها.  

�أن �ل��ط��رف �مل�سري  �أي�����س��اً  ه��ن��اك م��ن ي��الح��ظ 

�لباحث عن �إجناز ما هذه �الأيام، يجد يف �مل�ساحلة 

�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��ت��ع��ددة  ف��ر���س��ة  �لفل�سطينية 

ثم  ل��ه،  ك��اإجن��از  �ست�سجل  فامل�ساحلة  �إل��ي��ه،  بالن�سبة 

�إن��ه��ا �سرتيحه م��ن �إ���س��ك��االت �مل��ع��رب )م��ع��رب رف���ح(، 

للعودة  �لفل�سطينيني،  �أي��دي  بني  �مللف  بهذ�  وتلقي 

�إىل �ل�����س��ي��غ��ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ق��ائ��م��ة ق��ب��ل �الن��ق�����س��ام 

�لفل�سطيني.

ع��ن��د ه����ذ� �حل�����د، ي��ع��ت��رب �مل��ت��ف��ائ��ل��ون �أن ج��ول��ة 

�أي  م��ن  �أك���ر  �جل��دي��دة، متلك ح��ظ��وظ��اً  �مل�ساحلة 

ميكن  �لتي  �لعقبات  �إغفال  دون  ولكن  �سابقة،  مرة 

ظهورها يف �أي حلظة، فتعود �الأمور �إىل �ملربع �الأول 

كما حدث يف مر�ت �سابقة.

احلكومة.. واملنظمة

بح�سب  تت�سل،  �الأ�سا�سية  �مل�سكالت  من  و�ح��دة 

طرفا  �عتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق  ب��خ��ارط��ة  متابعني، 

ي��ت��ح��دث��ان ع���ن ت�سكيل  ف��ه��م��ا  �الأزم���ة/�مل�������س���احل���ة، 

»حكومة وحدة وطنية«، وهذ� هو نف�ض �خليار �لذي 

جرى �عتماده يف �ملر�ت �ل�سابقة، و�نتهى �إىل �لف�سل، 

ورمبا كان �لبديل �الأف�سل، و�الأكر جناعة، �لذهاب 

نحو �إعادة بناء منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وعند 

�خل���الف،  ق�سايا  ب��اق��ي  �ستكون  �مل��ل��ف،  ه���ذ�  �إجن����از 

جم�����رد ت��ف��ا���س��ي��ل ����س���غ���رية، وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ت�����س��ك��ي��ل 

تفجر  �لر�هنة  �حلالة  و�ل��ذي يحتمل يف  �حلكومة، 

خالفات كثرية تت�سل باحل�س�ض و�ملحا�س�سة.

�مللفات،  كل  فتح  يعني  �ملنظمة  بناء  ب��اإع��ادة  �لبدء 

�سليمة،  �أ���س�����ض  ع��ل��ى  ك��ل��ه  �لفل�سطيني  �ل��و���س��ع  وب��ن��اء 

وم���ن ذل���ك �الت���ف���اق �ل��وط��ن��ي ع��ل��ى ب��رن��ام��ج �سيا�سي 

و��سح، �سيظل غائباً يف حالة �لذهاب نحو تو�فق قابل 

لالنفجار على ت�سكيل حكومة وحدة، رمبا متلك حاًل 

على  ح��ل��واًل  ت��ق��دم  ال  لكنها  �الن��ق�����س��ام،  مل�ساألة  م��وؤق��ت��اً 

م�ستوى �لق�سية �لوطنية، وت�سكيل �ملرجعية �لوطنية 

�لتي باتت �سرورة �أكر من �أي وقت م�سى.

 ويبقى �الأهم من كل ما �سبق، �أن يكون كل تو�فق 

وطني، يف خدمة �حلقوق �لوطنية �لفل�سطينية، ومبا 

ي�سون �حلق يف مقاومة �الحتالل، يحمل غياب �لكالم 

عن �خلالف �ل�سيا�سي موؤ�سر�ت غري �إيجابية.

نافذ اأبو ح�سنة

المصالحة من جديد.. عرض قديم ومبررات مستجدة

10w w w . a t h a b a t . n e t

عربي

دعت جامعة �لدول �لعربية فل�سطينيي �الأر��سي �ملحتلة عام 1948، 

جامعة  �أم���ر  غ��ري��ب  �لكني�ست«،  �نتخابات  يف  بكثافة  »�لت�سويت  �إىل 

تتذكر  �جلامعة  الأن  بال�سعادة  ت�سعر  ق��د  �لبد�ية  يف  �لعربية،  �ل���دول 

�جلامعة  ول��ك��ن   ،1948 ع��ام  �ملحتلة  �الأر�����س���ي  يف  فل�سطينيني  وج���ود 

فهي  خ��ري،  �أي  دع��و�ت��ه��ا  �أو  مقرتحاتها،  حتمل  �أن  ميكن  ال  ك��ال��ع��ادة، 

يف  �لكني�ست،  �نتخابات  يف  �لكثيفة  �مل�ساركة  �إىل  �لفل�سطينيني  تدعو 

�لوقت �لذي يزد�د فيه عزوف �لفل�سطينيني عن هذه �مل�ساركة، ويزد�د 

�قتناعهم باأن مرحلة طويلة من �لتزييف و�ملر�هنة على �لتغيري مل تاأت 

باأي نتيجة، وكذلك يف �لوقت �لذي القت دع��و�ت قوى وطنية عديدة 

ملقاطعة �نتخابات �لكني�ست ��ستجابة و��سعة.

منذ �سنو�ت �سهدت ت�سكيل �أحز�ب وتكتالت فل�سطينية يف �الأر��سي 

�نتخابات  يف  �لفل�سطينيني  م�ساركة  ن�سبة  �رتفعت   ،1948 عام  �ملحتلة 

�لت�سويت  خ���الل  م��ن  خ��ج��ول  ب�سكل  ب����د�أت  م�����س��ارك��ة  وه���ي  �لكني�ست، 

�أر�ض  على  �الحتالل  دولة  قيام  بعد  و�ليهودية،  �ل�سهيونية  لالأحز�ب 

فل�سطني �ملغت�سبة.

ك����ان �ل���ه���دف م���ن �مل�����س��ارك��ة، حت��ق��ي��ق و�ح����د م���ن �أه������د�ف �حل��رك��ة 

يف  �أر���س��ه��م،  يف  بقو�  �ل��ذي��ن  �لفل�سطينيني  بدمج  �ملتمثل  �ل�سهيونية 

�أر�سهم، ف�سلت كل  �لقائمة على  �سياق موؤ�س�سات وبنى دولة �الحتالل 

حماوالت �لدمج، وكانت �نتفا�سة يوم �الأر�ض عام 1976، �لدليل �لفعلي 

على �لف�سل.

ب��ع��د ذل����ك، ب�����د�أت ت��ظ��ه��ر دع�����و�ت لت�سكيل ك��ت��ل و�أح������ز�ب ع��رب��ي��ة، 

�لعربي  �أح��ز�ب  ت�سكلت  �النتخابات،  يف  �مل�سارك  �لعربي  �ل�سوت  تاأخذ 

ح��ازت  وغ��ريه��ا  للتغيري،  �لعربية  و�حل��رك��ة  و�لتجمع،  �لدميقر�طي، 

جميعاً مقاعد يف �لكني�ست.

�ل��ع��رب« كما ي�سمون،  »�ل��ن��و�ب  �ل��ذي تغري؟ ال �سيء، ظل  ولكن ما 

يق�سمون ميني �لوالء لدولة »�إ�سر�ئيل«، ويتحدثون عن »حقوق �لعرب 

�مل�ساركة  هذه  ت�ستطع  مل  �أخ��رى  بكلمات  حديث،  جمرد  �إ�سر�ئيل«،  يف 

تغيري �سيء، ال هي �أحدثت و�قعاً جديد�ً للفل�سطينيني، وال هي �أعطت 

للنو�ب موقعاً موؤثر�ً يف �أي نوع من �لقر�ر�ت.

�جل��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة ت���ع���رف ����س���ر�ً خ��ا���س��اً دع���اه���ا ل��ت��وج��ي��ه �ل���ن���د�ء 

للفل�سطينيني للم�ساركة يف �نتخابات �لكني�ست، وكالعادة يف ذ�ت �لوقت 

�لذي �أدرك فيه �لفل�سطينيون عدم جدوى �مل�ساركة يف �لتزييف.

الجامعة العربية.. ودعوات التصويت للكنيست
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م��ف��اج��اآت  �أي  دون  �ل�����س��ه��ي��وين  �لكني�ست  �ن��ت��خ��اب��ات  م���رت 

�لذي حققه حزب »هناك م�ستقبل«  �الخ��رت�ق  با�ستثناء  تذكر، 

�لعمل  ح��زب  على  متفّوقاً  ب�19 مقعد�ً،  ف��از  �ل��ذي  عتيد(  )ي�ض 

مقعد�ً   31 مقابل  مقعد�ً،   18 �ل��ذي متكن من �حل�سول على 

42 مقعد�ً يف  فقط لتحالف »�لليكود بيتنا«، بعد �أن كان يحتل 

�لربملان �ل�سابق.

�لتي  �الن��ت��خ��اب��ات،  يف  �الأغ��ل��ب��ي��ة  حتقيق  يف  نتنياهو  وف�سل 

فاقت ن�سبة م�ساركة �لناخبني فيها �لتوقعات، وو�سلت �إىل 67 

يف �ملئة، وقد �أبدى �الأخري رغبته يف ت�سكيل حكومة ت�سم �أو�سع 

�ئتالف ممكن، مر�هناً على م�ساركة حزب »ي�ض عتيد« �لو�سطي 

لتحقيق �الأغلبية.

وي��ع��ت��رب �ل��ت��ح��ال��ف �ل��ي��م��ي��ن��ي �ل����ذي ت�����س��ّك��ل خ���الل ت�سرين 

نتنياهو  بقيادة  »�لليكود«  حزبي  قائمتي  بدمج  �ملا�سي  �الأول 

لقيادة  �لرئي�سي  �ملر�سح  ل��ي��ربم��ان،  بقيادة  بيتنا«  و»�إ���س��ر�ئ��ي��ل 

�لكيان �ل�سهيوين خالل �الأعو�م �لقادمة، بعد �سمان �لفوز يف 

�نتخابات �لكني�ست �لتا�سع ع�سر، وبالتايل تويل رئا�سة �حلكومة 

للمرة �لثانية على �لتو�يل، و�سط خالفات و��سحة مع �الإد�رة 

�الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي.

�ليميني  تنامي قوة �جلناح  �ملقبلة،  �لفرتة  �ملرّجح يف  ومن 

�ملت�سدد يف حزب »�لليكود«، �لذي جنح يف فر�ض �سيطرته على 

قائمة �حلزب �النتخابية لهذ� �لعام، بعد �النتخابات �لتمهيدية 

ملر�سحي �حلزب يف ت�سرين �لثاين، حيث فاز نحو 18 من �ملنتمني 

و�أبرز  �ملتطرف مبر�كز متقدمة يف قائمة �حل��زب.  �إىل �جلناح 

طرح  �ل��ذي  فغلني،  مو�سية  �ملتطرف  �ليمني  قائد  �لفائزين، 

فكرة طرد �لفل�سطينيني من �ل�سفة �لغربية، ودعا �إىل �سطب 

لتويل  �ملر�سحني  �أب���رز  يعلون  ومو�سية  �ل��دول��ت��ني،  ح��ل  ف��ك��رة 

للم�ستوطينني  �لرئي�سي  �ملمثل  �ساعر  وجدعون  �لدفاع،  وز�رة 

يف �حلزب، وال �سك �أن عملية �إرهاب �لناخبني من خالل طرح 

�أجند�ت ملو�جهة مو��سيع �ل�سالح �لنووي �الإير�ين، وتنامي قوة 

حزب �هلل و�ملقاومة �لفل�سطينية، كان له تاأثري كبري يف عملية 

�نتخاب �ليمني.

�أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة حل���زب »�إ����س���ر�ئ���ي���ل ب��ي��ت��ن��ا«، ف����اإن �ل�����س��ع��ار�ت 

بالروؤية  �حل��زب  مت�سك  �أظ��ه��رت  �النتخابات،  يف  �أطلقت  �لتي 

 ،1999 ع��ام  تاأ�سي�سه  منذ  طرحها  �لتي  �ملتطرفة،  �لعن�سرية 

و�أبرزها رفع �سعار تبادل �الأر��سي مع �لفل�سطينيني للتخل�ض 

من فل�سطينيي �ل�48، و�سم �مل�ستوطنات، باالإ�سافة �إىل �لرتكيز 

على �لهاج�ض �الأمني ومو�جهة �لفل�سطينيني بالقوة و�لبط�ض.

وخ��ا���س��ت �الأح�����ز�ب �ل��ع��رب��ي��ة د�خ���ل �أر�����س���ي 48 �ن��ت��خ��اب��ات 

�ل��ك��ن��ي�����س��ت م���ن خ���الل ث��الث��ة ت���ي���ار�ت: �الإ����س���الم���ي و�ل��ق��وم��ي 

و»�لعربية  �لوطني«  »�لتجمع  بقائمتني  ممثلني  و�ل�سيوعي، 

�ملوحدة«، وقائمة ب�سر�كة عربية يهودية هي »�جلبهة و�حلزب 

�أرب��ع��ة  على  �لدميقر�طية  �جلبهة  ح�سلت  حيث  �ل�سيوعي«، 

�ملوحدة على ثالثة مقاعد، وح�سل  �لعربية  و�لقائمة  مقاعد، 

�لتجّمع �لوطني �لدميقر�طي على مقعدين فقط.

�سدة  �إىل  �ملتطرف  �ل�سهيوين  �ليمني  رم��وز  و���س��ول  وم��ع 

�حلكم يف �لكيان �لغا�سب، وفق �أجندة �سيا�سية قائمة على مزيد 

من �ال�ستيطان و�لتهويد و�لقتل و�لتنكيل، فاإن �لتحديات على 

�ل�سعيد �لعربي عموماً و�لفل�سطيني خ�سو�ساً، �ستتخذ طابعاً 

جديد�ً يتجه نحو مزيد من �الأزمات �ل�سيا�سية و�الأمنية، مما 

�ملركزية  �لق�سية  نحو  �لعربية  �لبو�سلة  توجيه  �إع��ادة  يتطلب 

»فل�سطني«، و�الإ�سر�ع يف جتاوز �خلالفات �لفل�سطينية وحتقيق 

�مل�ساحلة بني �لف�سائل.

�سامر ال�سيالوي
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رئي�ض �لوزر�ء �ل�سهيوين بنيامني نتنياهو يديل ب�سوته )�أ.ف.ب.(

نازحون يف �أحد �سو�رع خميم نهر �لبارد

خميمات  م��ن  �لفل�سطينيني  �ل��ن��ازح��ني  �أع����د�د  ت��ت��ز�ي��د 

تبنّي  ح��ي��ث  م�����س��ت��م��ر،  ب�سكل  ل��ب��ن��ان  �إىل خم��ي��م��ات  ���س��وري��ة 

�أن  �ل�سعبية،  �ل��ل��ج��ان  ل���دى  �مل�سجلني  �ل��ن��ازح��ني  ���س��ج��الت 

�لعدد جتاوز �لع�سرين �ألفاً، موزعني على خمتلف �ملخيمات 

يف  �حللوة  وعني  �ل�سمال  خميمات  خ�سو�ساً  �لفل�سطينية، 

�سيد�.

يف  �لفل�سطينية  �ل�سعبية  �ل��ل��ج��ان  يف  م�����س��ادر  وت���وؤك���د 

خم��ي��م��ات �ل�����س��م��ال، �أن �ل���ع���دد �الأك�����رب م���ن ن���ازح���ي خميم 

�لريموك موجود يف خميم �لبد�وي، وقد بد�أ تو�فدهم منذ 

قر�بة �ل�سنة، ومنذ نحو �الأ�سبوعني تز�يدت �أعد�د �لنازحني، 

�آالف،  �أرب��ع��ة  ب��ح��دود  �أي  ع��ائ��ل��ة،  �سبعمئة  لنحو  و���س��ل  وق��د 

�لبد�وي  �الأك��رب يف  و�لن�سبة  و�ل��ب��ارد،  �لبد�وي  موزعني بني 

�أما  منه،  و�خل��روج  �لدخول  يف  �أ�سهل  �لو�سع  كون  �لبارد،  خميم  على  �ملفرو�سة  �الأمنية  لل�سو�بط  نظر�ً 

�لعمل  ففر�ض  �ل��ب��د�وي  يف  �أم��ا  عمل«،  »ت�سريح  ي�ستوجب  فيه  �لعمل  على  �حل�سول  ف��اإن  �ل��ب��ارد،  خميم 

موجودة ب�سكل �أف�سل.

�الإن�سانية  �لناحية  من  كارثي  »�لو�سع  يقول:  �ل�سمال  يف  �لفل�سطيني  �لقيادي  ب��در؛  ل��وؤي  �أب��و 

ب�سبب �حلالة �ملربكة �لتي يعي�سها �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني، �لذين يتقا�سمون خمتلف �أنو�ع �للو�زم 

عملياتها  مناطق  يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  عن  م�سوؤولة  فاإنها  لالأونرو�،  بالن�سبة  �أما  �الأ�سا�سية، 

�لفل�سطينية  �لهيئات  وخمتلف  و�ملوؤ�س�سات  �لف�سائل  قامت  ولقد  ولبنان،  �سورية  �سمنها  يقع  �لتي 

خالل عدة �جتماعات، بتوجيه ند�ء لتنفيذ خطة �إغاثة �ساملة للنازحني من �سورية منذ �أكر من 

عام، و�الأونرو� مل تفعل �سيئاً، فتفاقمت �الأمور مع نزوح �لريموك، �لتق�سري غري مربر، وهو تق�سري 

لي�ض  جزء  جتاه  �لظهر  �إد�رة  م�سوؤولية  �الأون���رو�  على  ن�سجل  لذ�  وظائفها،  من  �أ�سا�سية  وظيفة  يف 

بالقليل من �سعبنا �لذي نزح ق�سر�ً، و�ملطلوب ��ستدر�ك �الأمور من ��ست�سفاء و�إغاثة وبدالت �الإيجار 

وتاأمني �ل�سكن، و�سمول �لطلبة من �لنازحني مبنهاج 

�أم��ا  �ل�سوريني،  �ل��ط��الب  �سائر  كما  لبنان  يف  خا�ض 

بالن�سبة للحكومة �للبنانية، فاملطلوب �أواًل �أن يتوقف 

بحيث  �النغالقية،  �لنظرة  �لبع�ض يف �حلكومة عن 

طالبو� باإغالق �حلدود مع �سورية كي ال يزد�د عدد 

غري  من  هل  ن�ساأل،  ونحن  لبنان،  يف  �لفل�سطينيني 

�أر�ض معركة، فيها �ملوت  �أن يهرب نازح من  �مل�سموح 

�ملحتم، �إىل �أر�ض جماورة«.

وي���دع���و ب���در �حل��ك��وم��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة وك���ل �الأح�����ز�ب 

�لنازحني  ملف  مع  �لتعاطي  �إىل  و�لطو�ئف  و�ل��ق��وى 

�إن�سانية  لبنان بطريقة  �إىل  �سورية  �لفل�سطينيني من 

�لنازح  م�ساو�ة  وذلك من خالل  �لت�سيي�ض،  بعيدة عن 

لتوفري  �ملانحة  و�ل��دول  �ل��دويل،  و�ملجتمع  �الأون��رو�  و�ل�سغط على  �ل�سوري،  �لنازح  باأخيه  �لفل�سطيني 

�الأمو�ل �ملطلوبة لالأونرو� للقيام بو�جباتها، كما يطالب �لدولة �للبنانية بزيادة �لفرتة �لقانونية �لتي 

تعطى للنازح �لفل�سطيني من �سهر �إىل �ستة �أ�سهر بغية �إعطاء �لطماأنينة له، وكي ال يبقى حتت �سغط 

�لهاج�ض �الأمني، و�مل�ساهمة مبا �أمكن عرب �لهيئة �لعليا لالإغاثة وتقدمي �مل�ساعد�ت �ملمكنة من خالل 

�الأمو�ل �لتي تربع بها �ملانحون يف �ملوؤمتر �لذي عقد يف �ل�سر�ي �حلكومي، مع تقديرنا للذين رف�سو� 

�لدعو�ت الإغالق �حلدود.

�لتحرير  منظمة  ي��ط��ال��ب  �ل���ب���ارد،  خم��ي��م  �إىل  وع��ائ��ل��ت��ه  �ل���ن���ازح  �لفل�سطيني  ح�����س��ن؛  ج��م��ال 

جتاه  �ل�سيا�سي  �لوطني  ب��ال��دور  بالقيام  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  ع��ن  �الأول  �مل�����س��وؤول  �لفل�سطينية؛ 

�لنازحني �لفل�سطينيني، عرب و�سع خطة طو�رئ ملعاجلة �مل�ساكل �الجتماعية و�الإن�سانية و�لقانونية 

�ملادية  �مل�ساعد�ت  تقدمي  على  �ملانحة  �ل���دول  حل��ّث  دول��ي��ة  حملة  �إط���الق  �إىل  و�مل��ب��ادرة  للنازحني، 

و�لعينية الإغاثة �لنازحني.

7 آالف مهّجر في مخيمات الشمال
نازحو البارد واليرموك يتقاسمون الخبز.. والمعاناة
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ب����غ���������ض ال����ن����ظ����ر ع������ن خ���اف���ات���ه���ا 

ال��ع��م��ي��ق��ة ال���ت���ي ت��ن�����س��ح��ب ع��ل��ى جممل 

امل��ل��ف��ات ال��داخ��ل��ي��ة، ����س���واء االن��ت��خ��اب��ي��ة 

جتمع  امل��ع��ي�����س��ي��ة،  اأو  االق���ت�������س���ادي���ة  اأو 

اللبنانية،  ال�سيا�سية  االأط������راف  ك��اف��ة 

ع���ل���ى �������س������رورة حم���اك���م���ة امل���وق���وف���ن 

»االإ���س��ام��ي��ن« يف ال�����س��م��ال، ل��ن��زع فتيل 

هذه الق�سية التي ُتعّد قنبلة موقوتة قد 

تنفجر يف اأي حلظة، خ�سو�ساً اإذا جرى 

ا���س��ت��غ��ال��ه��ا م���ن ق��ب��ل ج���ه���ات خ��ارج��ي��ة 

مت�سددة، ال تريد اخلري للبنان، وحتاول 

تغذية الفتنة.

ب���راأي اجلميع، ال ب��د م��ن اإي��ج��اد حل 

ا���س��ت��ف��زازاً  ت�سكل  ال��ت��ي  الق�سية،  ل��ه��ذه 

لبع�ض احلركات »الوهابية« الطرابل�سية 

وال�سمالية، وتدفعها با�ستمرار اإىل ح�سد 

االأن�����س��ار واإط����اق اخل��ط��اب��ات ال��ن��اري��ة، 

اع��ت�����س��ام��ات وت��ظ��اه��رات  اإىل  وال���دع���وة 

ي�سهد  فرتة  كل  اأبنائها..  ملحاكمة  طلباً 

ال�سمال حتركات احتجاجية تف�سي اإىل 

جرحى  ع��ن  ي�سفر  وبع�سها  خ���اف���ات، 

ميكن  ك��ان  اإ�سكاالت  وع��ن  الطرقات،  يف 

تافيها لو اأن العدالة اأخذت جمراها يف 

هذا امللف. 

درج اأه���ايل امل��وق��وف��ن واأ���س��دق��اوؤه��م 

للمطالبة  ال�������س���ارع  اإىل  ال���ن���زول  ع��ل��ى 

مب��ح��اك��م��ت��ه��م وب����اإ�����س����دار ال��ع��ف��و ال��ع��ام 

ال�سجن  يف  اأح��وال��ه��م  وبتح�سن  عنهم، 

اأدن����ى، ويف ك��ل م��رة ي��ه��ددون فيها  كحد 

ب��ال��ت�����س��ع��ي��د، ت��ت��دخ��ل ج���ه���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة 

لل�سغط  ن���اف���ذة،  وط��راب��ل�����س��ي��ة  �سمالية 

على االأهايل ومطالبتهم بالرتوي، كما 

حدث حن اأزال��وا خيم االعت�سام خال 

ال�سيا�سية  املونة  ه��ذه  اأن  علماً  �ساعات، 

ب�سبب  فاعلة لوقت طويل  قد ال ت�سبح 

ح�سا�سية امللف وتراكماته.

الق�ساء،  ع��ر  حلها  ميكن  الق�سية 

وب��ال��ت��ايل ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ك���ل من 

احتاج  ول��و  ا�ستغالها،  نف�سه  له  ت�سول 

اأن االأم��ر  اإال  اإىل جم��ه��ود ج��ب��ار،  االأم���ر 

مل��اذا  ال�����س��وؤال ه��و:  ال��ع��ن��اء، لكن  ي�ستحق 

ت��ت��اأج��ل ب��ا���س��ت��م��رار حم��اك��م��ة امل��وق��وف��ن 

التي  االأ�سباب  هي  وم��ا  »االإ�سامين«؟ 

اإىل رف�����ض  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ق�����س��اء  ت���دف���ع 

احل�سم يف ه��ذا امل��ل��ف، ب���داًل م��ن اإح��ق��اق 

احل����ق وحم���اك���م���ة امل���وق���وف���ن ب���اإط���اق 

االأبرياء منهم، اأو من ق�سى حمكوميته، 

الذين  املجرمن  بحق  االأحكام  واإ�سدار 

تثبت اإدانتهم؟

�سل�سلة  ف���رتة  م��ن��ذ  ط��راب��ل�����ض  ت�سهد 

اع��ت�����س��ام��ات ل����اإف����راج ع���ن امل��وق��وف��ن 

الذين  املدينة،  اأبناء  من  »االإ�سامين« 

���س��ن��وات من  بع�سهم  ت��وق��ي��ف  ع��ل��ى  م���ر 

ُت��ه��م  ب��ي��ن��ه��ا  ق�����س��اي��ا،  دون حم��اك��م��ة يف 

باالعتداء على اجلي�ض اللبناين، والقيام 

تنظيم  اإىل  واالنتماء  اإره��اب��ي��ة،  باأعمال 

االأ���س��ويل، واإىل جماعة  »فتح اال���س��ام« 

»ج��ن��د ال�����س��ام« االأ���س��ول��ي��ة، وب��ال��ع��اق��ة 

اأن  وبالرغم من  »ال��ق��اع��دة«،  تنظيم  مع 

اأنه  على  االأم��ر  ت�سوير  يحاول  البع�ض 

م��ن خال  اجلي�ض  ���س��ه��داء  م��ع  تعاطف 

بات  اأن��ه  اإال  امللف،  البت يف  االمتناع عن 

بادياً للجميع اأن هناك �سغوطاً �سيا�سية 

خارجية اأحياناً، حُتول دون حل الق�سايا 

العالقة.

يبلغ ع��دد امل��وق��وف��ن »االإ���س��ام��ي��ن« 

غري املحكومن يف �سجن رومية املركزي 

اأ���س��خ��ا���ض  ب��ي��ن��ه��م  ���س��خ�����ض،   200 ن��ح��و 

والفل�سطينية  ال�سورية  اجلن�سيات  م��ن 

وال�������س���ع���ودي���ة وال���ي���م���ن���ي���ة وال��ت��ون�����س��ي��ة 

واجل�����زائ�����ري�����ة وال����رتك����ي����ة وال���رو����س���ي���ة 

يقوم  ما  والدامناركية، وغالباً  واالأملانية 

للمطالبة  الطعام  ع��ن  ب��اإ���س��راب  ه���وؤالء 

امل�سكات  بع�ض  ب��اإث��ارة  اأو  مبحاكمتهم، 

داخل زنزاناتهم، اأو باالت�سال باالأهايل يف 

اخلارج خال االعت�سامات والتظاهرات، 

تدفع  وق��ع��اً  اأ���س��د  ب��ت��ح��رك��ات  للمطالبة 

بامل�سوؤولن اإىل اإيجاد حل لق�سيتهم.

يف  الق�سائي  البت  تاأخر  البداية،  يف 

هذا امللف بذريعة عدم وجود قاعة كبرية 

تت�سع لكل هوؤالء املوقوفن دفعة واحدة، 

وع����دم اإم��ك��ان��ي��ة ت���اأم���ن م��واك��ب��ة اأم��ن��ي��ة 

ق�سور  ب��ن  تنقلهم  اأث���ن���اء  حل��را���س��ت��ه��م 

الق�سائية  اجلهات  تذرعت  كما  العدل! 

با�ستحالة التحقيق مع هوؤالء املوقوفن 

وجمعهم مع اأربعمئة حمام واأهاليهم يف 

قاعة واحدة، وبهذه احلجة م�سى خم�ض 

ال���ب���داي���ة م���ن دون حت��ري��ك  ���س��ن��وات يف 

ق�����س��ي��ت��ه��م، وه����ي ح��ج��ة واه���ي���ة وت��ث��ري 

جلنة  اع��ت��رت  اأن  �سبق  وق��د  ال�سخرية، 

ال���دف���اع ع��ن امل��وق��وف��ن »االإ���س��ام��ي��ن« 

على  تقع  االإط���ار  ه��ذا  يف  »امل�سوؤولية  اأن 

ال��دول��ة وع��ل��ى احل��ك��وم��ة، واأن ال��ذري��ع��ة 

ال��ت��ي ي��ك��ررون��ه��ا م��ن ع���دم وج����ود قاعة 

ف�سيحة  ه��ي  امل��وق��وف��ن  ملحاكمة  تت�سع 

بكل  معنى الكلمة، فال�سلطة تعرف كيف 

ت�ستاأجر اأو تبني القاعات لعقد موؤمترات 

ت��غ��ن��ي من  ت�����س��م��ن وال  ب��روت��وك��ول��ي��ة ال 

ت�ستاأجر  ك��ي��ف  ت��ع��رف  ول��ك��ن��ه��ا ال   ج���وع، 

�سنوات  اأوق��ف��وا  اأ�سخا�ض  ملحاكمة  قاعة 

االح��ت��ج��اج��ات  وج�����راء  وب���ه���ت���ان���اً«،  زوراً 

ا�ستحداث  على  العمل  ج��رى  ال��ك��ث��رية، 

للموقوفن  خ�سي�ساً  حم��اك��م��ة  ق��اع��ة 

»االإ�سامين«، لكن بعد اأن مت بناء قاعة 

االأوىل  اجلل�سة  ف��اإن  اجل��دي��دة،  املحكمة 

مل يحدد موعدها لغاية االآن حتت حجج 

عديدة، تارة الأن رئي�ض جمل�ض الق�ساء 

االأعلى يريد اأن يطلع على امللفات وهي 

كثرية وال ح�سر لها، وطوراً الأن املحكمة 

مل ينته بناوؤها بال�سكل الكامل، وغريها 

اأياً  اأنها ال تقنع  التي يبدو  االأع��ذار  من 

من اجلهات املعنية بهذا امللف. 

وقد اعترت جلان حقوقية واأهلية 

كثرية اأنه »ال يجوز يف اأي �سرع اأو قانون 

امل��وق��وف��ون يف  يبقى  اأن  دول���ة  اأي  اأو يف 

ال�سجن ملدة 7 �سنوات من دون اأن توجه 

اإليهم االتهامات باجلرم الذي ارتكبوه، 

ولو اأن مو�سوع تاأمن القاعة كان حجة 

فقد انتهى العمل يف القاعة منذ اأ�سهر، 

مبوعد  املحامون  يتبلغ  مل  االآن  وحتى 

اأ�سمائهم،  اجلل�سة االأوىل فقط لتعداد 

ف���م���ا ����س���ر ه�����ذا ال����ت����اأخ����ري ال���ف���ا����س���ح؟ 

وه���ل ي��ت��ح��م��ل ال��ق�����س��اء م�����س��وؤول��ي��ة اأن 

ي���ب���دو ���س��ع��ي��ف��اً يف ن��ظ��ر ���س��ري��ح��ة من 

اللبنانين«؟

امل��ت��اب��ع��ة لق�سايا  ع����ددت ه��ي��ئ��ة  وق���د 

من  جمموعة  »االإ�سامين«  املوقوفن 

الثغرات القانونية، والتجاوزات املوجودة 

يف  املوقوفن  �سد  املرفوعة  الق�سايا  يف 

الع�سكرية،  وامل��ح��ك��م��ة  ال��ع��ديل  املجل�ض 

ك���ح���رم���ان امل���وق���وف���ن م���ن ح���ق اإخ����اء 

ال�سبيل بعد مرور 7 �سنوات �سجنية على 

توقيفهم، يف ما ال تزيد املدة التي ميكن 

املوجهة  التهم  مبوجب  بها  يحكموا  اأن 
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ملف العدد

يبلغ عدد الموقوفين »اإلسالميين« غير المحكومين 
في سجن رومية المركزي نحو 200 شخص، بينهم 

أشخاص من الجنسيات السورية والفلسطينية 
والسعودية واليمنية والتونسية والجزائرية والتركية 

والروسية واأللمانية والدانماركية

ه قضية  تشبَّ
الموقوفين »اإلسالميين« 

بقصة »إبريق الزيت« 
التي ال تعرف نهاية 

لها.. منذ سنوات 
والمطالبات تتكرر 

بضرورة البت في هذا 
الموضوع وإقفاله، 
لتفادي تداعياته 

الخطيرة على الوطن، 
لكن لسبب ما يبدو أنه ما 

من مجيب، وأن القضاء 
في إجازة، بحيث ال 

تستفزه كل المناشدات 
إلحقاق الحق والعدالة 

لتكريس مكانته. 
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����س���ن���وات،  ث�����اث  اأو  ���س��ن��ت��ن  ل���ه���م ع���ل���ى 

باالإ�سافة اإىل االدعاء على العديد منهم 

باالأفعال نف�سها يف ملفات متعددة لدى 

نف�ض املحكمة، ما ُيعد خمالفة للقانون، 

ي�سمح بذلك،  اللبناين ال  القانون  اإن  اإذ 

ال��ق�����س��ي��ة حتمل  اأن  ال��وا���س��ح  ل��ك��ن م���ن 

اإىل  وحتتاج  طياتها،  يف  كثرية  تعقيدات 

اأن��ه��ا  اإال  الإن��ه��ائ��ه��ا،  ج��ب��ار  ع��م��ل ق�سائي 

بالطبع لي�ست م�ستحيلة.

يف ال���واق���ع، ي��ح��ت��اج م��ل��ف امل��وق��وف��ن 

»االإ�سامين« اإىل اآلية تن�سفهم وتوؤمن 

من  عن  وتفرج  ال�سفافة،  املحاكمة  لهم 

بكل من  العقاب  اإدانته، وتنزل  تثبت  مل 

ت��ورط ب��اأي ج��رم اأو جنحة الإق��ف��ال هذه 

ال�����س��ف��ح��ة، وم��ن��ع ا���س��ت��غ��ال��ه��ا م��ن قبل 

ب��ع�����ض اجل���ه���ات ال��ت��ي جت���د يف ال�����س��م��ال 

لبث  ا�ستغالها  ميكن  �سعيفة  خا�سرة 

اأن ال�����س��ع��ور  ب��ع�����ض ال�����س��م��وم، وال����واق����ع 

اإىل  البع�ض  يدفع  رمب��ا  والظلم  بالغنب 

ال��ت��ع��اون رغ��م��اً عنه م��ع ج��ه��ات خارجية 

ف��ق��ط ل��ل��ت��ع��وي�����ض ع���ن االن��ت��ق��ا���ض من 

حقوقه داخل وطنه.

املجل�ض  با�سر  االأخ����رية،  االآون����ة  ويف 

اإىل  االط����اع  ح��اك��م��ة،  كهيئة  ال���ع���ديل، 

م���ل���ف ح�������وادث خم���ي���م ن���ه���ر ال�����ب�����ارد يف 

ت�سلم  ب��ع��دم��ا   ،2007 اأي�����ار  يف  ال�����س��م��ال 

ال��ق��رار االت��ه��ام��ي ال���ذي اأ���س��دره قا�سي 

وبقية  عويدات  غ�سان  العديل  التحقيق 

الق�سية  ه��ذه  يف  وامل�سبوطات  االأوراق 

متهيداً  التمييزية،  العامة  النيابة  من 

التمهيدي  اال���س��ت��ج��واب  م��وع��د  لتعين 

للموقوفن بتهم خمتلفة فيه، لكن هذا 

االأم����ر ط���ال ان��ت��ظ��اره لي�ض ف��ق��ط ب���راأي 

اأهايل املوقوفن، بل يف نظر الكثري من 

احلقوقين.

ويتفق  ك��ب��رية،  ج��دل��ي��ة  ق�سية  ه���ذه 

االإ�سامين،  اعتقال  اأن  على  الكثريون 

يجب اأن يبت ب�سكل اأو باآخر، اأما اأن يبقوا 

ره���ن االع��ت��ق��ال م��ن دون ال��ت��ح��وي��ل اإىل 

اأمر لي�ض فيه عدالة وال  املحاكمة فهذا 

يقبله اأي منطق اأو قانون، وبالرغم من 

اأن وزير العدل احلايل ي�سعى بكل جهده 

باالأحكام،  البت  عملية  يف  التعجيل  اإىل 

ل��ك��ن ت��راك��م��ت االأح���ك���ام ب�����س��ك��ل مل يعد 

فهذا  بها،  البت  املقبول  اأو  املعقول  م��ن 

حن  م��ن  تنفجر  موقوتة  قنبلة  االأم���ر 

اآخ��ر، ل��ذا ف��اإن احل��ل االأف�سل يكون  اإىل 

يف االإ�سراع باملحاكمات واإ�سدار االأحكام، 

ال اأن يبقى بع�ض املعتقلن ل�سنوات من 

دون املحاكمة ومن دون اأن يعلموا ما هي 

االأحكام ال�سادرة بحقهم.

يف ال����واق����ع، ل��ق��د ت��ن��وع��ت احل���رك���ات 

االح��ت��ج��اج��ي��ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 

ق�سية املوقوفن »االإ�سامين«، ما بن 

االع��ت�����س��ام ون�����س��ب اخل��ي��م ع��ل��ى طريق 

العديد  وقطع  ال��ب��داوي،  طرابل�ض  ع��ام 

م��ن ال��ط��رق��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال�����س��م��ال، 

وال��ت��وق��ف اأم���ام م��دخ��ل ق�سر ال��ع��دل يف 

اإط��اق  »ع��دم  على  احتجاجاً  طرابل�ض، 

����س���راح امل���وق���وف���ن االإ���س��ام��ي��ن وع���دم 

ما  م���رور  م��ن  ال��رغ��م  على  حماكمتهم، 

يزيد على �سبع �سنوات على توقيفهم، يف 

حن ت�سدر االأحكام �سريعاً بحق العماء، 

من  الإطاقهم  القوانن  لهم  ت�سرع  ثم 

ال�سجن فوراً«، وقد اأدت هذه االأحكام اإىل 

اأهايل املوقوفن »االإ�سامين«  ا�ستفزاز 

ت�سعيد  اإىل  ودف��ع��ت��ه��م  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل 

اأكر  واالإع��ان عن حتركات  حتركاتهم 

االأم��ور  بقيت  اإذا  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف 

على ما هي عليه.

وه��ن��اك م��ن احل��ق��وق��ي��ن م��ن يعتر 

االأوىل  خطوتن؛  ع��ر  يكمن  احل��ل  اأن 

ت�سمية عدد كاف من املحققن العدلين 

اإىل ح��ن  امل���ه���م���ة  وت��ف��ري��غ��ه��م الإجن�������از 

اإمتامها، من خال االنتقال اإىل ال�سجن 

داخله،  التحقيق  اأعمال  واإجراء  املركزي 

وال��ث��ان��ي��ة ا���س��ت��ح��داث ق���اع���ات حم��اك��م��ة 

لت�سريع  حم��اذات��ه،  يف  اأو  ال�سجن  داخ��ل 

اأعمال التحقيق واملحاكمة واإخاء �سبيل 

من تثبت براءته، وبهذه الطريقة ميكن 

التحقيق،  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  ال��ث��غ��رات  ت���ايف 

االأمنية  تاأمن احلماية  خ�سو�ساً جلهة 

املوقوفن يف ذهابهم  اال�ستثنائية ملوكب 

واإيابهم اإىل ق�سور العدل.

جمل�ض  رئ��ي�����ض  اأن  امل����ع����روف  وم����ن 

ال����������وزراء جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي م����ن اأوائ������ل 

ملف  يف  البت  اإىل  ال��داع��ن  ال�سيا�سين 

فقط  لي�ض  »االإ���س��ام��ي��ن«،  امل��وق��وف��ن 

الأن�����ه م���ن ال�������س���م���ال، ل��ك��ن الأن�����ه ي��وؤم��ن 

ب�سرورة اأن تاأخذ العدالة جمراها، بداًل 

من اأن تعلق االأحكام وتوؤجل بهذا ال�سكل 

اأكرث من مرة،  اأكد  اأنه  اإال  املقبول،  غري 

الق�ساء، ولكننا  »اأننا ال نتدخل يف عمل 

املحاكمات  باإجراء  نطالب  ن��زال  وال  كنا 

العادلة، الإحقاق احلق يف ملف املوقوفن 

عن  ب��االإف��راج  نطالب  وال  االإ�سامين، 

املو�سوع  »ه���ذا  اأن  اإىل  م�سرياً  القتلة«، 

�سيا�سياً،  مو�سوعاً  ولي�ض  حق،  مو�سوع 

ال��غ��نب ع��ن��ه��م،  ن�����س��اه��م يف رف����ع  اإن���ن���ا  اإذ 

ون��ح��ن يف غ��ن��ى ع��ن اأي ت��ط��رف ج��دي��د، 

ا�ستغالها  يتم  ذرائ��ع  اإلغاء  اإىل  ون�سعى 

للبنان«،  تريد اخلري  من قبل جهات ال 

اأح��د علينا  ي��زاي��دّن  »ال  اأن��ه  م�سدداً على 

ويف  ودوره  اجل��ي�����ض  دع����م  م���و����س���وع  يف 

اأكرث  من  ونحن  الق�ساء،  على  حر�سنا 

الع�سكرية،  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ل��ى  احل��ري�����س��ن 

م�ض  اأي  اأو  ل��ه��ا  ت��ع��ر���ض  اأي  ون��رف�����ض 

ب��ك��رام��ت��ه��ا، ان��ط��اق��اً م��ن ق��ن��اع��ة ثابتة 

ل��دي��ن��ا ب���اأن اجل��ي�����ض ه��و ���س��ي��اج ال��وط��ن«، 

م�سدداً على »اأننا ال نطالب باالإفراج عن 

القتلة ومن �ساهموا يف اأعمال القتل، بل 

لياأخذ  املحاكمات  االإ���س��راع يف  اإىل  ندعو 

كل �سخ�ض حقه، لكن يف الوقت ذاته، اأنا 

يتم  اأن  يقبلون  هل  ينتقدون،  من  اأ�ساأل 

توقيف اأنا�ض من دون حماكمة«؟

امل��ل��ف  ب���ب���ت  امل���ط���ال���ب���ة  اأن  ����س���ك  ال 

ال��ق�����س��ائ��ي الأح�����داث خم��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد 

وحم���اك���م���ة امل����وق����وف����ن االإ����س���ام���ي���ن 

اإحقاق  اأن  من  انطاقاً  ج��دي��دة،  لي�ست 

واأن احل�ض  اأم��ر واج��ب،  والعدالة  احل��ق 

االإن�������س���اين ال ي�����س��م��ح ب��ال��ت��غ��ا���س��ي عن 

من  ل�سنوات  اأ�سخا�ض  توقيف  ا�ستمرار 

دون حم��اك��م��ة، ف��امل��و���س��وع م��و���س��وع حق 

اأنا�ض  هناك  �سيا�سياً،  مو�سوعاً  ولي�ض 

عنهم،  الغنب  يرفع  اأن  يجب  مغبونون، 

ال��غ��نب ي��ول��د ال��ظ��ل��م وال��ظ��ل��م يولد  الأن 

التطرف، ونحن يف لبنان يف غنى عن اأي 

ذرائ��ع  اإل��غ��اء  اإىل  ون�سعى  جديد  تطرف 

تريد  ال  جهات  قبل  من  ا�ستغالها  يتم 

اخل���ري ل��ل��ب��ن��ان، ول��ن��ت��ذك��ر اأن اأك����رث من 

اأك��رث من ثاث  مئتي �ساب معتقل منذ 

���س��ن��وات م��ن دون اإدان�����ة وحم��اك��م��ة، وال 

�سك اأن لديهم عائات واأطفااًل ي�ساألون 

اآباءهم يعتقلون من  اأن  عنهم ويعرفون 

وه��ذا  ج��ن��ح��ة،  اأي  دون  وم���ن  ج���رم  دون 

ياأخذ  اأن  يجب  القانون  القلق،  يثري  ما 

هوؤالء  ملحاكمة  �سرورة  وهناك  جم��راه، 

اأي جرم  املتورط يف  وْل��ُي��دان  اأمانة،  بكل 

وف��ق االأ���س��ول، واالإف���راج عن كل من مل 

تثبت اإدان���ت���ه، واالأه����م ه��و ع���دم ت��وري��ط 

وق����وداً،  وجعلهم  »ال��وه��اب��ي��ة«  ال��ت��ي��ارات 

حتت  ال�سيا�سية  ال��ب��ازارات  يف  خ�سو�ساً 

عنوان »مظلومية اأهل ال�سنة«، خ�سو�ساً 

بلبنان  ���س��راً  ت��رتب�����ض  ه��ن��اك ج��ه��ات  اأن 

الفتنة  ن��ار  اإ���س��ع��ال  اإىل  ج��اه��دة  وت�سعى 

ف���ي���ه، ول����و ع���ن ط���ري���ق اإث�������ارة ال��ن��ع��رات 

اأن��ه  ل��و  كما  االأم���ر  ت�سوير  اأو  الطائفية 

جت���ن ع��ل��ى اأه����ل ال�����س��ن��ة ع��م��وم��اً، اإذ اإن 

اإىل  ينتمون  »االإ���س��ام��ي��ن«  امل��وق��وف��ن 

هذه الطائفة، وبالفعل فقد بداأت جهات 

املوقوفون  ك��ان  لو  اأن��ه  اإىل  ت�سري  معنية 

جلرت  لبنان،  يف  اأخ���رى  طائفة  اأي  م��ن 

انفجار  م��ن  خ��وف��اً  ���س��ري��ع��اً  حماكمتهم 

ال�سارع.

م���ن ه��ن��ا، ع��ل��ى اجل���ه���ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

املعنية اأن ت�سرع يف التحرك ملنع ا�ستغال 

يخرج  ق��د  االأم���ر  الأن  طائفياً،  امل��و���س��وع 

وقد  و�سحاها،  ليلة  بن  ال�سيطرة  عن 

ال�سارع  يف  الب�سيطة  االإ�سكاالت  تتحول 

جديدة،  اأهلية  حرب  لتفجري  فتيل  اإىل 

اأو اإ�سعال منطقة برمتها، اأو التاأثري على 

امل�سوؤولية  ال�سمال،  يف  ال�سلمي  التعاي�ض 

التي  احلكومة  على  فقط  تقع  ال  اليوم 

اإىل  ال�سلطة  ت�سلمها  منذ  جاهدة  �سعت 

اأي�����س��اً على عاتق اجل�سم  ب��ل  امل��ل��ف،  ح��ل 

الق�سائي املعني بالدرجة االأوىل باإقفال 

هذا امللف نهائياً وبال�سكل املنا�سب، الأنه 

ال �سوت يعلو فوق �سوت احلق والعدالة.

هناء عليان
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سنتان على »الثورة« 
وتونس بال استقرار

تون�س - الثبات

يناير  الثاين  كانون   14 انتفا�ضة  لنجاح  الثانية  ال��ذك��رى  يف 

م�شاعر  يتملكهم  وه��م  باملنا�شبة  التون�شيون  احتفل  تون�س،  يف 

االإحباط والغ�شب، ب�شبب تردي االأو�شاع االقت�شادية واملعي�شية، 

وازدي������اد ن�����ش��ب ال��ب��ط��ال��ة ع��ن ال��ع��م��ل، وارت���ف���اع م��ع��دالت ال��ف��ق��ر، 

يتنامى  وقت  االأمنية، يف  االأو���ش��اع  تدهور  ذلك مع  كل  ويرتافق 

يف امل�شهد ال�شيا�شي التون�شي اال�شتقطاب ال�شيا�شي بني »االإخوان« 

جهة،  من  النه�شة«  »ح��زب  با�شم  ال�شلطة  على  يهيمنون  الذين 

وخ�شومهم من ي�شاريني وقوميني وقوى دميقراطية وا�شعة من 

جهة اأخرى.

التون�شية الو�شع يف تلك البالد  وي�شف املراقبون للتطورات 

باأنه م�شّو�س ومرتبك، يف ظل حكومة مربكة تتميز ب�شيق االأفق 

اأزمات اقت�شادية خانقة، ال تعرف  وقلة اخلربة، وتزيدها ارتباكاً 

فاقم  ب�شكل  ن��اج��ح��ة،  ح��ل��واًل  لها  ت��وف��ر  كيف  »النه�شة«  حكومة 

االأزمات وزاد احلركات االحتجاجية.

اأمام االأزمات املتنوعة املت�شاعدة، يرتكب »حزب النه�شة« منذ 

اأزم��ة ثقة يف  و�شوله اإىل احلكم االأخ��ط��اء تلو االأخ��ط��اء، ما وّل��د 

عالقاته مع معظم قوى املجتمع التون�شي.

التون�شية  الثورة  عمر  من  الثانية  ال�شنة  اأن  املراقبون  ويرى 

و�شول  ما يطبع  وهو  املجتمع،  االنق�شامات يف  من  ي�شهد مزيداً 

تعطيل  تون�س  عرفت  حيث  بطابعه،  احلكم  اإىل  النه�شة«  »ح��زب 

اأن  علماً  الوطني،  التوافق  غياب  ب�شبب  الدميقراطية،  االآل��ي��ات 

التي  االنتقالية  املرحلة  ه��ي  تون�س  م�شرية  تطبع  التي  املرحلة 

فاإن هذا  الد�شتور، وبالتايل  مل يتم فيها بعد االنتهاء من كتابة 

الثقة،  اأزم���ة  فات�شعت  �شبابية،  م�شرية  يف  ال��ب��الد  اأدخ���ل  الو�شع 

م�شتمر،  ب�شكل  وتناميها  االحتجاجية  �شّرع يف وترية احلركة  ما 

ومتددها لت�شل اإىل خمتلف املناطق التون�شية، مبا فيها االأرياف، 

التي يهيمن  النه�شة« واحلكومة  وهي ترفع �شعارات �شد »حزب 

اأح���د ب��ي��ان��ات االحت���اد ال��ع��ام لل�شغل، وه��و اأك��رب  عليها، وق��د ع��رّب 

منظمة نقابية تاريخية، وكان لها دورها البارز يف خمتلف املراحل 

»البالد  اأن  الواقع حينما ك�شف  تون�س، على هذا  التي مرت على 

االأه��ايل،  اإليه  يغيب فيه بديل تنموي يطمح  مزرياً  ت�شهد واقعاً 

ويحقق العدالة على خمتلف 

االأ�شعدة«، كما ك�شف البيان 

ت���ع���ود اإىل  »ع�����ن جت���������اوزات 

وامل��ح��اب��اة  ال��ف�����ش��اد  منظومة 

دون  من  ال�شيا�شي،  وال���والء 

النظر اإىل الكفاءة«.

م����ا يف  اأخ����ط����ر  اأن  ع���ل���ى 

اأن  ال��ت��ون�����ش��ي��ة،  ال���ت���ط���ورات 

ه���ن���اك م��ل��ي�����ش��ي��ات ل��ل��ح��زب 

نف�شها  ع��ل��ى  تطلق  احل��اك��م 

»راب����ط����ات ح��م��اي��ة ال���ث���ورة«، 

اع��ت��داءات على  اأخ���ذت تنفذ 

ك���ل حت����رك ���ش��د احل��ك��وم��ة 

اأو  اأو ���ش��د احل���زب احل���اك���م، 

للمطالبة مبعاجلة وحت�شني 

االأو���������ش��������اع االق����ت���������ش����ادي����ة 

واالجتماعية، وو�شلت اعتداءات هذه امللي�شيات اإىل مراكز االحتاد 

العام لل�شغل، الذي مل ي�شتطع بورقيبة وال زين العابدين بن علي 

اأن يتحدياه، مما زاد من النقمة على ال�شلطة.

وبراأي املراقبني، فاإن هذا ال�شلوك للحزب احلاكم، اإن ا�شتمر 

التون�شي،  املجتمع  على  وخيمة  بعواقب  ينذر  النحو،  ه��ذا  على 

ويهدد بحرب اأهلية، خ�شو�شاً اأن »حزب النه�شة« مل يعد يطيق اأي 

حراك معار�س، ب�شكل كان الفتاً للنظر اإعالن زعيم احلزب را�شد 

باالأنظمة وال ت�شنع دميقراطيات«،  »الثورات تطيح  اأن  الغنو�شي 

فعاًل  تهدد  جديدة  ديكتاتورية  اأم��ام  تون�س  هل  الت�شاوؤل:  وهنا 

وحدتها وا�شتقرارها؟

ال��ع��راق  يف  ال�شيا�شية«  »العملية  دخ��ل��ت 

م��رح��ل��ة م��وت��ه��ا ال�������ش���ري���ري، م��ب��ا���ش��رة بعد 

عام  نهاية  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ان�شحاب 

املراهنون على جدواها، من  زال  وما   ،2011
يحاولون  الدينية،  واملرجعيات  ال�شيا�شيني 

اليوم، ولكن  الوقت حتى  اإنعا�شها منذ ذلك 

دون ج������دوى، ف��ف��ي ظ���ل االح����ت����الل، ك��ان��ت 

وا���ش��ن��ط��ن ت��وف��ر امل�����ش��ك��ن��ات امل���وؤق���ت���ة ملجمل 

االأح��زاب  خمتلف  بني  والنزاعات  اخلالفات 

تنفجر  حتى  وتوؤجلها  ال�شيا�شية،  وال��ق��وى 

ك���رة ال��ن��ار امل�����ش��ت��ع��رة حت��ت ال���رم���اد، لتحرق 

وخ�شو�شاً  عموماً،  امل��ج��اورة  ال���دول  اأ�شابع 

اإي�����ران، ول��ت��ع��ي��د ال�����ش��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة اإىل 

نقطة ال�شفر.

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االإ������ش�����ك�����االت  جم���م���ل  اإن 

كموا�شيع  ال��ي��وم  امل��ط��روح��ة  وال��د���ش��ت��وري��ة 

اإذ  حلظتها،  وليدة  لي�شت  والتنازع  للخالف 

واجتثاث  واملحا�شبة،  االإره�����اب،  ق��وان��ني  اإن 

ال��ب��ع��ث،  ه���ي يف ���ش��ل��ب ال��د���ش��ت��ور ال����ذي مت 

القبول  خ��الل  م��ن  ب��االإج��م��اع  عليه  التوافق 

ب�شروط »العملية ال�شيا�شية«، التي تراك�شت 

االن��خ��راط فيها ك�شبيل  االأط���راف على  ك��ل 

وحيد لك�شب املواقع املعرتف بها يف »العراق 

الدميقراطي اجلديد«، واإال �شنفت يف عداد 

»االإرهابيني«.

اأو  الد�شتور  ح��ول  اخل��الف��ات  انفجار  اإن 

و»االأكرثية  املالكي  اأ�شلوب  على  االعرتا�س 

ات���ه���ام  اأو  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإدارة  يف  ال�����ش��ي��ع��ي��ة« 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ات »ال�����ش��ن��ي��ة« ب���دع���م امل��ن��ظ��م��ات 

االإره���اب���ي���ة، اأو اق�����رتاف ج���رائ���م م��و���ش��وف��ة 

باالإرهاب، اأو �شواها من الق�شايا اخلالفية، 

ك��ال��ع��الق��ة ب��ني االأق��ال��ي��م وامل���رك���ز، وكيفية 

تقا�شم احل�ش�س من عائدات النفط، يثبت اأن 

االحتالل قد ترك األغاماً عديدة كي تنفجر 

من  العراقية  الدولة  تتمكن  اأن  قبل  تباعاً، 

احلياة  ال�شتعادة  والتفرغ  �شلطتها،  تدعيم 

وخطط  االأم��ن��ي،  ال�شعيد  على   الطبيعية، 

التنمية االقت�شادية، واإ�شالح املجتمع. 

ومما يزيد من خطورة االأزم��ة احلالية، 

وا���ش��ت��ع�����ش��اء ح��ل��ه��ا ع���ن ط��ري��ق احل�����وار، هو 

من  جديدة  موجة  مع  داخلياً  ترتافق  اأنها 

االأق��ال��ي��م  خمتلف  ب��ني  املتنقلة  التفجريات 

وال�شيعية  ال�����ش��ن��ي��ة  االأك���رثي���ة  ذات  وامل�����دن 

م��ع �شيا�شات  اأي�����ش��اً  ال�����ش��واء، وت��ت��زام��ن  على 

»اإ�شرائيل« وبع�س الدول املجاورة التي تدعم 

مالياً ولوجي�شتياً، ن�شاط وانت�شار الع�شابات 

امل�شلحة داخل العراق، كما يف �شاحات عديدة 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االإق���ل���ي���م���ي ع���م���وم���اً، وع��ل��ى 

ال�شاحة ال�شورية خ�شو�شاً.

املتحدة  ال��والي��ات  ت�شاعد  اأن  م��ن  وب���داًل 

كما  امل�شتع�شية،  اأزمته  تخطي  على  العراق 

اأوب��ام��ا  ب���اراك  اإدارة  ت��ت��ورع  تدعي دائ��م��اً، مل 

على  ومعار�شيه  املالكي  حكومة  اب��ت��زاز  ع��ن 

االل��ت��زام  ب��اأول��وي��ة  بتذكري اجلميع  ال�����ش��واء، 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ام���ل االت���ف���اق���ي���ات االق��ت�����ش��ادي��ة 

واالأمنية وال�شيا�شية بني حكومتي البلدين، 

التي  هي  االتفاقيات  ه��ذه  اأن  املعروف  وم��ن 

يف  املتحدة  ال��والي��ات  نفوذ  ا�شتمرار  ت�شمن 

الرئي�شية،  االأه��داف  ا�شتكمال حتقيق  �شبيل 

التي ا�شتدعت اأ�شاًل �شرب العراق واحتالله. 

االأح�������زاب  ق������ادة  ج��م��ي��ع  اأن  واالأن������ك������ى، 

والقوى ال�شيا�شية العراقية، الذين ُي�شّعرون 

خالفاتهم البينية اإىل اأبعد احلدود، يدركون 

اأن االحتالل انتهى فقط ب�شكله املبا�شر، واأنه 

ترك خلفه كل املقومات الب�شرية، واالأمنية، 

واحل��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، ال��ت��ي مُت��ّك��ن �شريك 

الواليات املتحدة يف العدوان، واأعني احلركة 

ح�شرياً  اال�شتفادة  من  العاملية،  ال�شهيونية 

م���ن ت��ف��ت��ي��ت ال����ع����راق، وت��وظ��ي��ف ت��داع��ي��ات��ه 

يف خ���دم���ة االأه���������داف ال��ت��و���ش��ع��ي��ة ل��ل��ك��ي��ان 

ال�شهيوين. 

ل��ط��امل��ا ت��وه��م��ت ال�����دول امل���ج���اورة ب��اأن��ه��ا 

ال��ف��راغ، متجاهلة  ق���ادرة وح��ده��ا على م��لء 

ثمار  لقطف  و�شعيه  ال�شهيوين  الكيان  دور 

بالت�شابق  حكوماتها  تلّهت  عليه  االح��ت��الل، 

ع��ل��ى اق��ت�����ش��ام ال��ن��ف��وذ ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وحت�شيل 

النفطية،  البلد  م�شادر  من  االأك��رب  احل�شة 

واال�شتئثار بعقود اإعادة االإعمار وغريها من 

ال�شفقات التجارية. 

ال�شفقات  عقد  على  تركيا  ركزت  وهكذا 

كرد�شتان،  اإق��ل��ي��م  م��ع  وال��ت��ج��اري��ة  النفطية 

متخطية ب�شكل ا�شتفزازي �شالحيات املركز 

يف بغداد، فبلغت قيمتها ن�شبة 90٪ من حجم 

اإي��ران  وت��رى  ال��ع��راق،  م��ع  التجاري  تبادلها 

املالكي،  بحكومة  للتم�شك  م�شطرة  نف�شها 

احل��ك��م، حلمايته من  اأدائ����ه يف  رغ��م تخبط 

الدعم  تتلقى  التي  املعار�شة  القوى  هجمة 

ال�شيا�شي واملعنوي من دول اخلليج.

امل�����ش��ريات  ظ��اه��رة  نف�شل  اأن  ميكننا  ال 

املوؤيدة واملعار�شة  واالحتجاجات »املليونية«، 

حل���ك���وم���ة امل���ال���ك���ي، ع���م���ا ي���ج���ري يف ب���ل���دان 

من  معها  تتماثل  ف��ه��ي  ال��ع��رب��ي«،  »ال��رب��ي��ع 

حيث تقوي�س �شلطة الدولة ون�شر الفو�شى، 

على  االح��ت��ج��اج��ات  بع�س  تتعاظم  وك��ذل��ك 

ا�شطفافات  من  �شورية  يف  يحدث  ما  اإيقاع 

القوى  لدى  ره��ان  فثمة  وطائفية،  مذهبية 

اإ�شقاط  على  ب��ال��ع��راق  املرتب�شة  االأج��ن��ب��ي��ة 

ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار االأ�����ش����د، وام����ت����داد ن�����ش��اط 

العراق  داخل  التخريبي  امل�شلحة  الع�شابات 

ب��ه��دف  ول���ب���ن���ان،  و����ش���وري���ة  االأردن  ل��ي��ط��ال 

تقوي�س مكونات ما يعرف باملحور االإيراين 

يف املنطقة.

اإن االأزمة ال�شيا�شية التي يعي�شها العراق 

ال��ي��وم، ل��ن تنتهي ب��اإ���ش��ق��اط ح��ك��وم��ة ن��وري 

املالكي اأو ا�شتبدالها باأخرى، �شواء يف ال�شارع 

ال��ربمل��ان،  داخ���ل  الثقة  اأو مب��ح��اوالت حجب 

اأو عند  امل��ب��ك��رة  االن��ت��خ��اب��ات  ع��ن ط��ري��ق  اأو 

اإذ لن جتدي جميع  الد�شتوري،  ا�شتحقاقها 

عن  النزاعات  حل  اإىل  تدعو  التي  امل��ب��ادرات 

اإن  ب��ل  ال�شلمية،  بالطرق  اأو  احل���وار  طريق 

ال�شلطة  اإ���ش��ع��اف  ت�شري يف اجت���اه  االأح����داث 

اأج�����واء ال��ع��ن��ف املذهبي  امل��رك��زي��ة، وان��ت�����ش��ار 

امل��ت��ب��ادل، وان��ف�����ش��ال االأق��ال��ي��م ال���واح���د تلو 

االآخ������ر، وق���د ال مي�����ش��ي وق���ت ط��وي��ل حتى 

يفتتح اإقليم كرد�شتان بوابة التق�شيم، ويعلن 

ا�شتقالله الكامل عن العراق.

عدنان حممد العربي
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اأ���ش��ح��اب ال���ق���راءة العميقة  ي��ت�����ش��اءل ع��ت��اة م��ن 

ت��اأخ��ر   ال��ف��ع��ل��ي��ة وراء  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ع���ن االأ����ش���ب���اب 

امل�شماة  واحل��ج��از،  اأر����س جن��د  يف  انتفا�شة جاحمة 

ا�شتعمارياً بال�شعودية، رغم احلراكات التي ت�شهدها 

كان  اإن  املناطق،  م��ن  العديد  اآخ��ر يف  اإىل  م��ن ح��ني 

احلقيقة  فيما  ح��دة،  على  منطقة  كل  اأو  بالتزامن 

التي يدركها املجربون يف العمل الثوري وال ي�شكون 

فيها اأن كل ما جرى حتى االآن ما هو اإال اإرها�شات 

املرحلة  يف  يت�شارع  القويات  لبناتها  و�شع  �شيتزايد 

اآل  ح��ك��ام مملكة  ح��م��اة  ي�شت�شفه  م��ا  وه���ذا  امل��ق��ب��ل��ة، 

االأمريكية  ال�شحف  كربيات  اأي�شاً  وتعك�شه  �شعود، 

اآل  �شحف  بع�س  حتى  تتجنبه  وال  وال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

�شعود، واإن يالم�شون االأمر من باب �شرورة االإ�شراع 

املطالبة اخلجولة  الدولة احلديثة، وبع�س  بناء  يف 

مبجل�س �شورى ميثل كل مكونات ال�شعب.

ب���اأن ���ش��رارة  االإح�����ش��ا���س ل��دى العائلة احل��اك��م��ة 

املطولة  للزيارة  االأول  الدافع  الربيع تقرتب كانت 

للواليات  ال�شعودي  الداخلية  وزي���ر  بها  ق��ام  ال��ت��ي 

امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة، ال��ت��ي ي��ع��ت��ربه��ا ح��ك��ام جند 

واالأب  االأم  اإمن��ا  االأح���ن فقط،  االأم  لي�س  واحل��ج��از 

وامل��ال  النفط  ال��ذي مي��ون على كل  وال�شيد  واملعلم 

الذي يرتاكم يف بنوك اأمريكا ح�شراً، ويف الواليات 

ح�شب  ب�»ال�شفاح«  ال�شهري  ال��وزي��ر  التقى  املتحدة 

و�شف �شعد احلريري له، كل امل�شوؤولني االأمنيني بال 

الربوتوكولية  اللقاءات  اإىل  اإ�شافة  طبعاً  ا�شتثناء، 

مع تكرمي �شخ�شي من الرئي�س باراك اأوباما، الذي 

هناأه على ت�شلم من�شبه يف الداخلية.

ي��ق��ول ال���ع���ارف���ون يف ال��ب��واط��ن ال�����ش��ع��ودي��ة، اإن 

ال��وق��وف على  االأ���ش��م��ى للوزير حممد ه��و  ال��ه��دف 

حقيقة املوقف االأمريكي فيما لو ح�شلت انتفا�شة 

جارفة، وما �شيكون عليه املوقف املذكور اإذا جوبهت 

بق�شوة، اإال اأن االأمريكيني مل يعطوا اأجوبة جازمة، 

رغم منحه بع�س التطمينات، �شيما اأن االأمريكيني 

ن�شحوا اآل �شعود ب�شرورة اإجراء اإ�شالحات، بهدف 

اأن هناك من  واكت�شفوا  اآت،  ملا هو  امل�شبق  االحتواء 

يحاول التذاكي عليهم.

وي��ت��م��ث��ل ال���ت���ذاك���ي امل���ت���زام���ن م���ع زي������ارة وزي���ر 

ال��داخ��ل��ي��ة اإىل وا���ش��ن��ط��ن، ب��ت��ع��ي��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

باالإ�شافة  ام����راأة،  بثالثني  مطّعم  ���ش��ورى  جمل�س 

اإىل اإعفاءات وتعيينات بني متقا�شمي ال�شلطة، حتى 

على امل�شتوى الديني، االأمر الذي دفع بع�س رجال 

با�شتفتاء على  اأ�شبه  اإىل االنتفا�س، مبوازاة  الدين 

ع�شرات  فيه  �شارك  االجتماعي،  التوا�شل  �شبكات 

التعيني،  ه��ذا  املئة  يف   93 بغالبية  يرف�س  االآالف 

املعني  املجل�س  اإن  ق��ال��وا  فقط،  املئة  يف   4 مقابل 

وي�شم 150 ع�شواً ميثلهم.

ه����ذا ال���ت���ذاك���ي امل���ق���رون ب��ف��ت��اوى ت��ب��ي��ح دم اأي 

متظاهر �شد حكم اآل �شعود كجزء من ك�شف النوايا 

تخيف  تعد  مل  ترهيبية  قب�شة  ع��رب  ال��دم  باإ�شالة 

ا�شتخدام  املتزايدة يف  ال�شريحة  االأقل  النا�س، على 

ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��وا���ش��ل احل���دي���ث، ب��ال��ت��ع��ب��ري امل��ب��ني اأن 

جمموعة  �شوى  احل��ك��ام،  ولي�س  مرتهلة،  ال�شلطة 

بناء  ع��دم  يف  �شاهمت  الوطنية  ل��ل��رثوة  »اأ���ش��ع��ب��ي��ة« 

موؤ�ش�شات حقيقية، وكذلك منع قيام جمتمع واحد 

�شعود  اآل  ا�شتيالء  منذ  موحدة،  خ�شائ�س  ميتلك 

ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة م��ن خ���الل اال���ش��ت��ع��م��ار ع���ام 1932، 

وبالتايل ف�شل احلكام  يف حتويل ال�شلطة اإىل دولة 

املناطقي،  االنق�شام  اإرادتهم، معززين  وطنية مبلء 

واالنق�شام القبلي كي يت�شّيدو.

رمب���ا ه���ذه م���ن ال��ع��وام��ل االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ت��اأخ��ر 

االآن، ف�شاًل  »ث���ورة« يف جن��د واحل��ج��از حتى  تبلور 

رئي�شي يف دفع  ل��الإع��الم كعامل  ال��ت��ام   الغياب  عن 

ت�شيطر على  ال�شلطات  الأن  االأم���ام،  اإىل  احل��راك��ات 

و�شائل االإعالم، وتدفع اأموااًل طائلة لو�شائل اإعالم 

ح��ول ال��ع��امل، ك��ي ال ي��وؤت��ى على ذك��ر اأي ���ش��يء مما 

مهم  عامل  هناك  وكذلك  ال�شعودية،  داخل  يحدث 

اخل��ل��ي��ج عموماً  ال����دويل حل��ك��ام  ال��غ��ط��اء  يتمثل يف 

رف�شاً للتغيري الذي لن يتاأخر.

لقد �شدرت من حماة النظام اأكرث من 500 فتوى 

باءت  لكنها  املتظاهرين،  قتل  التظاهر، وحتلل  حترم 

ال�شوارع ن�شاء ورجال، بعد  اإىل  النا�س  بالف�شل، ونزل 

اأن �شقطت هيبة ال�شلطة بعد ثالثني عاماً من قب�شة 

دموية مبوت االأمري نايف، حتى اأن بع�س االأمراء باتوا 

يرونه،  كيف  النظر  بغ�س  اآت  »رب��ي��ع«  عن  يتحدثون 

التي  الر�شمية  الدينية  الهيبة  �شقوط  م��ع  وك��ذل��ك 

�شدقيتها  وف��ق��دت  احل��اك��م،  خدمة  يف  نف�شها  وظفت 

االجتماعية، وعليه فاإن النا�س يعتربون ويعلمون اأن 

ورمبا  ال�شلطة،  تنهار  و�شوف  ال�شعودية،  يف  دول��ة  ال 

بال�شربة القا�شية.

يون�س عودة
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بهدف االحتواء 
المسبق لما هو آٍت

للت�شامن  الدولية  االأهلية  اللجنة  اأ���ش��درت 

م���ع ���ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن ب���ي���ان���اً مب��ن��ا���ش��ب��ة اق����رتاب 

الذكرى ال�شنوية النطالق ثورة �شعب البحرين، 

التي تفجرت يف 14 فرباير 2011، وجاء فيه: اإن 

ال��ب��ح��ري��ن اجل��ري��ح��ة امل��ظ��ل��وم��ة، ك��ان��ت وال ت��زال 

وت��اأزراً مع كل  القلب الذي ينب�س حباً وت�شامناً 

البحرين  �شعب  ع��اي�����س  ف��ق��د  امل�شلمني،  ق�شايا 

م��ا يحدث يف  اإن  اآالم��ه��م،  م��ع  ق�شاياهم، ووق��ف 

البحرين من ثورة، هي ذات ما حدث يف البلدان 

التي تعر�شت �شعوبها ال�شطهاد احلكام  العربية 

و�شلبهم حلقوقها، واأو�شحت اللجنة يف بيانها، اأن 

النظام اخلليفي حمد بن عي�شى، وقف مع  راأ���س 

الذي  العربي  امل�شوؤول  وه��و  املنطقة،  طغاة  كافة 

زار م��ب��ارك بعد ع��زل��ه، وح���اول م��ع ق��ادة املجل�س 

الع�شكري جتنيبه املحاكمة.

بن  ح��م��د  اأن  ب��ي��ان��ه��ا،  ال��ل��ج��ن��ة يف  وك�����ش��ف��ت 

بالكيان  اأكرث احلكام العرب الت�شاقاً  عي�شى، من 

اأوفد وزير خارجيته الأكرث من  ال�شهيوين، فقد 

مرة لاللتقاء مع كبار اأعمدة اللوبي ال�شهيوين 

يف وا�شنطن، وعنّي �شفرية يهودية له يف وا�شنطن 

من اأجل توطيد العالقات مع هذا اللوبي، ولقد 

اأظهرت وثائق ويكليك�س مدى عالقة  حمد مع 

م�شوؤولني  اأم��ام  افتخاره  بل  ال�شهيوين،  الكيان 

اأم��ريك��ي��ني، ب��اأن��ه ميتلك ع��الق��ات م��ت��ق��دم��ة مع 

جهاز املخابرات »االإ�شرائيلي«.

ومما جاء يف البيان، اأنه حني تفجرت الثورة 

البحرين،  يف  واأه��داف��ه��ا  م�شمونها  يف  الوطنية 

العام  ال���راأي  ي�شللوا  اأن  خليفة  اآل  ح��ك��ام  ح���اول 

اإي��ران،  من  مدعومة  �شيعية  ث��ورة  باأنها  العربي، 

التي يحيكها  الرخي�شة  التهم  ذلك من  اإىل  وما 

االأ�شباب  من  التهرب  يريد  ديكتاتوري  نظام  كل 

وك�شف  ���ش��ده،  ال�شعب  غ�شب  لتفجر  احلقيقية 

م�شخ  اإىل  يتعر�س  البحرين  �شعب  اأن  ال��ب��ي��ان، 

ال�شعب  ا�شتبدال  عرب  وتاريخه  لهويته  حقيقي 

اآخ���ر م�����ش��ت��ورد، وه���و م��ا يعرف  االأ���ش��ل��ي ب�شعب 

املجن�شني  ال�شيا�شي، حيث و�شل عدد  بالتجني�س 

ال��ب��ل��دان،  م��ن خمتلف  األ��ف��اً   180 ي��ق��ارب  اإىل م��ا 

ال��ع��رب ومم��ن يعمل يف �شلك  ال��ب��دو  وجلهم م��ن 

االأمن، االأمر الذي اأدى اإىل جتني�س ما يزيد على 

اإىل  بالقيا�س  كبري  عدد  وهو  اأجنبي،  األف   180
�شكان البحرين.

وح�����ول ج���رائ���م ال��ق��ت��ل ال���ت���ي ح���دث���ت، اأ����ش���ار 

عامني  ويف  قتل  اخلليفي  النظام  اأن  اإىل  البيان، 

تقريباً اأكرث من 124 �شهيداً ُمعلناً، عداً ال�شهداء 

اإع���الن  اأه��ال��ي��ه��م م��ن  امل��خ��ف��ي��ني ب�شبب ت��ره��ي��ب 

اإىل  ن�شبة  العدد يعد كبرياً جداً  �شهادتهم، وهذا 

عدد �شكان البحرين، اأي مبعدل 12400 �شهيد يف 

م�شر بالقيا�س لعدد �شكانها، ومن �شمن ال�شهداء 

18 طفاًل قتلوا دون عمر ال�شنة واأكرثهن اأجنة، 
بالر�شا�س  اإم��ا  كلهن  قتلن  ام���راأة  ع�شرة  وت�شع 

احلي اأو ب�شبب الغازات ال�شامة التي يقوم النظام 

اأح���ي���اء وق��رى  ي��وم��ي يف م��ع��ظ��م  ب��ن�����ش��ره��ا ب�شكل 

البحرين، يف حني فقد ما يقارب الثمانني �شخ�شاً 

تفجر  ومنذ  واح���دة،  عيناً  اأو  كاماًل  اإم��ا  اأعينهم 

ال�شيا�شي  ال�شجن  دخل   ،2011 فرباير   14 ثورة 

ما يزيد على اأربعة اآالف معتقل، تعر�شوا جميعاً 

عدا  ه��ذا  الوح�شي،  والتعذيب  امل��ذل��ة  للمعاملة 

ت��ع��ر���س م���ن���ازل اأك���رثه���م ل��ل��ت��خ��ري��ب امل��ت��ع��م��د يف 

االأث����اث و���ش��رق��ة اأث��م��ن امل��ح��ت��وي��ات ف��ي��ه��ا، وه��ن��اك 

معاقبتهم  اأو  ك��ل��ي��اً  ط��رده��م  مت  امل��وظ��ف��ني  اآالف 

جزئياً باحلرمان من الرواتب ملدد متفاوتة، وال 

اإىل  العمل  م��ن  ي��زال ع��دد كبري منهم حم��روم��اً 

االآن، ويتعمد النظام اأثناء عمليات القمع اليومية 

اإىل اإحداث اأكرب �شرر ب�شيارات املواطنني بق�شد 

معاقبتهم واإفقارهم، وقد �شادر مئات من �شيارات 

اأ�شحابها حتى االآن،  اإرجاعها اإىل  املواطنني دون 

ما  اخلليفي  النظام  ه��دم  فقد  ال��ع��ب��ادة،  دور  اأم���ا 

يزيد على االأربعني بني م�شجد وح�شينية ومقام 

ديني.

 ويف خ���ت���ام ال���ب���ي���ان، دع����ت ال��ل��ج��ن��ة االأه��ل��ي��ة 

ال�شنوية  ال���ذك���رى  ال��ع��امل يف  ���ش��ع��وب  ال��دول��ي��ة، 

مع  ت�����ش��ام��ن  اأو����ش���ع  اإىل   ،2013 ف���رباي���ر   14 يف 

���ش��ع��ب ال���ب���ح���ري���ن ب���امل�������ش���ريات واالع���ت�������ش���ام���ات 

اأم������ام ����ش���ف���ارات ال��ب��ح��ري��ن وال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

حلفاء  اأه��م  باعتبارهم  وال�شعودية،  وبريطانيا 

واملهرجانات  الندوات  وباإقامة  اخلليفي،  النظام 

ال��ت�����ش��ام��ن��ي��ة م���ع ���ش��ع��ب ال���ب���ح���ري���ن، ك��م��ا دع��ت 

عاملياً  اليوم يوماً  اإىل اعتبار هذا  و�شائل االإعالم 

للت�شامن مع �شعب البحرين.

ال�سيد جعفر العلوي

اللجنة األهلية الدولية تدعو إلى أوسع تضامن 
فــــي ذكــرى الــثــورة البـحــريـنــيــــــة
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�لقر�ر �مل�صتقل، ولي�صو� من �لذين يعملون بق�صد �أو 

و�لغربية،  �لأم��رك��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  ل�صالح  ق�صد  غ��ر 

ي�صّجل  ومل  �لأبرياء،  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني  فيقتلون 

تاريخهم �أي عملية �صد �لحتالل »�لإ�صر�ئيلي«، ومل 

يعلنو� فل�صطني �ملحتلة �أر�ض جهاد.. فبد�أو� يف م�صر 

حت�صرها  مت  �لتي  �أفغان�صتان  وبعدها  �جل��ز�ئ��ر  ثم 

ل��ل��غ��زو �لأم���رك���ي لتطهرها م��ن ح��رك��ة »ط��ال��ب��ان« 

�ملولودة بالتكامل بني �أمركا و�ملخابر�ت �لباك�صتانية، 

ويف �لعر�ق �أي�صاً، و�صورية �لآن.

�نتقلت جحافل �لتكفريني �إىل مايل بعد تعميم 

�لفو�صى يف ليبيا، لإعادة ��صتعمار �أفريقيا من جديد، 

وتقا�صمها بني �مل�صتعمرين �لغربيني )فرن�صا و�أمركا 

وبريطانيا(.

بالأ�صلحة  تقاتل  نف�صها  �ل��دي��ن«  »�أن�����ص��ار  حركة 

�لفرن�صية �لتي زودتها بها لإ�صقاط �لقذ�يف بالتحالف 

�صعار  يرفعون  �ل��ذي��ن  »�ل���ط���و�رق«،  قبائل  بع�ض  م��ع 

�إقامة دولة »�أزو�د« �صمن �مل�صروع �لأمركي لتق�صيم 

�لعامل �لعربي و�لإ�صالمي ونهب ثرو�ته، ول بد من 

تو�صيح �لأ�صباب �لتي دفعت فرن�صا لغزو مايل:

• متتلك مايل �لتي تبلغ م�صاحتها حو�يل 1240000 
كلم2، مناجم �ليور�نيوم و�لنحا�ض و�ملعادن �لثمينة، 

وفيها  ن�صمة،  مليون   15 ح��و�ىل  �صكانها  ع��دد  ويبلغ 

�أكرب �إنتاج للقطن.

خ�صو�صاً  �أفريقية،  دول  �صبع  و�صط  م��ايل  تقع   •
�جل��ز�ئ��ر �ل��ت��ي ي��ري��د �ل��غ��رب �إع����ادة تفجر �لأو���ص��اع 

1990 ب���ني �ل���ن���ظ���ام �جل���ز�ئ���ري  ف��ي��ه��ا ب��ع��د ك������و�رث 

�لإنقاذ  »جبهة  ر�أ�صها  وعلى  �لإ�صالمية،  و�جلماعات 

�لإ���ص��الم��ي��ة«، وك���ان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لقطري حمد 

ه���دد يف عام2011 وزي����ر �خل��ارج��ي��ة  ق���د  ب���ن ج��ا���ص��م 

�جلز�ئري �لذي حاول �لعرت��ض على �لقر�ر�ت �صد 

�ل��دور«، �صمن ما ي�صمى  �أن قال له »جاييكم  �صورية 

وحلفاوؤها،  �أم��رك��ا  ���ص��ادرت  �ل��ذي  �لعربي«،  »�لربيع 

عندما  �صاحاته  بع�ض  و�ل�صعودية،  قطر  خ�صو�صاً 

�أمركياً  ت�صنيعه  مت  �لآخ���ر  وبع�صه  �صعبياً،  �نطلق 

»�لقاعدة«  ليبيا  ففي  و�أخ��و�ت��ه��ا.  ب���»�ل��ق��اع��دة«  وُدع���م 

�لعر�ق  ويف  �لن�صرة«،  »جبهة  �صورية  ويف  و�لقبائل، 

»حركة  �أفغان�صتان  ويف  �لإ���ص��الم��ي��ة«،  �ل��ع��ر�ق  »دول���ة 

ط��ال��ب��ان«، ويف م���ايل »�أن�����ص��ار �ل���دي���ن«، ويف �جل��ز�ئ��ر 

و�ملغرب  تون�ض  ويف  �لأفريقي«،  �ل�صمال  يف  »�لقاعدة 

»�ل�صلفيون«  م�صر  ويف  �لعربي«،  �ملغرب  يف  »�لقاعدة 

وج��م��اع��ات »�ل��ت��ك��ف��ر و�ل���ه���ج���رة«، ويف ل��ب��ن��ان »ف��ت��ح 

ولكل  �لوهابية«..  و»م�صايخ  �ل�صام«  و»جند  �لإ�صالم« 

و�لأ�صابع  ب�»�لقاعدة«،  �ملرتبط  �خلا�ض  تنظيمه  بلد 

�لرهائن  �حتجاز  �ملعامل يف عملية  و��صحة  �لقطرية 

يف »ع���ني �أم��ي��ن��ا���ض« يف م��ن�����ص��اأة �ل��غ��از، وذل���ك ل�صرب 

�لقت�صاد  ل�صرب  �لطاقة  و�صناعة  �جلز�ئري،  �لغاز 

�حل��دود  جهتي  من  �جلز�ئر  ول�صتباحة  �جل��ز�ئ��ري، 

بني مايل وليبيا مع �خلاليا �لنائمة فيها.

�لفرن�صي  �لتورط  يتحول  هل  �ملطروح:  �ل�صوؤ�ل 

�أفغان�صتان،  �لأمركي يف  �لتورط  ي�صبه  يف مايل مبا 

وذل��ك  �لفرن�صية«،  »�أفغان�صتان  �إىل  م��ايل  وتتحول 

لإبعاد فرن�صا عن منطقة �خلليج و�حلل �ل�صيا�صي يف 

�صورية، حيث بد�أت ب�صائر هذ� �حلل يف �أفق �ملفاو�صات 

�لدولية و�لإقليمية؟

�لقدمي،  �ل�صتعمار  �أح���الم  فرن�صا  ق��ادة  ُت��دغ��دغ 

»�لدميقر�طية«  دع��م  ب��اب  من  �أفريقيا  �إىل  و�ل��ع��ودة 

و�لهدف  وم��ايل،  و�ملغرب  و�جلز�ئر  وليبيا  تون�ض  يف 

�إ�صقاط  �أو  �لإره��اب يف مايل  لي�ض مقاومة  �حلقيقي 

�أن���ه دع��م ���ص��ارك��وزي يف حملته  �ل��ق��ذ�يف، �ل���ذي تبني 

�لليبي، ومن  باملال  رئي�ض فرن�صا  لي�صبح  �لنتخابية 

ثم قام �لكوماندو�ض �لفرن�صي بقتله، ون�صاأل فرن�صا: 

�لإ�صالمي« ومنع  »�لإره��اب  كيف تغزو مايل ملحاربة 

�إقامة »دولة �إ�صالمية« فيها، ويف �صورية تدعم »جبهة 

وباأي  �لإ�صالمية«؟!  ب�»�لدولة  تنادي  �لتي  �لن�صرة« 

�إق��ام��ة »دول��ة  �أخ��الق��ي متنع فرن�صا  �أو  �إن�����ص��اين  ح��ق 

�إ�صالمية« �أو توؤيدها؟ �ألي�ض لالإن�صان حرية �ملعتقد؟ 

�لتمييز  �ل�صلطات �حلجاب ومتار�ض  فرن�صا متنع  يف 

�ملغاربة، ويف �صورية تدعم  �ملهاجرين  �لعن�صري �صد 

�لتكفريني، فاأي نفاق وخد�ع �صيا�صي متار�صه فرن�صا 

و�لغرب؟

�أفريقيا، خ�صو�صاً  �إن مايل متثل �صاعق تفجر 

يف �جلز�ئر بعد ليبيا، �صمن ما ُي�صمى حرب �مل�صائق 

�لأرب��ع��ة )ج��ب��ل ط���ارق وع���دن وه��رم��ز و�ل��ب��و���ص��ف��ور(، 

وحرب �لنفط و�لغاز لل�صيطرة على منابعه وم�صادر 

�إن���ت���اج���ه، ل��ل��ت��ح��ك��م ب��ال�����ص��ني ورو����ص���ي���ا، وح�����ص��اره��م��ا 

و�لق��ت�����ص��ادي  �مل���ايل  �ل��ع��ج��ز  ل��ي��ت��ج��اوز  �مل�صتقبل،  يف 

و�ل��ع�����ص��ك��ري �ل�����ذي ت���ع���اين م��ن��ه �أم����رك����ا و�أوروب��������ا، 

و�لإف��ال���ض  �ملالية  �ل��ه��اوي��ة  حافة  �إىل  و�صلتا  �للتان 

�لقت�صادي.

ل�����ق�����د �خ������������رتع �لأم��������رك��������ي��������ون م�������ا ُي�������ص���م���ى 

»�لإ�صالموفوبيا« كفز�عة خميفة للر�أي �لعام، وكلب 

���ص��ي��د لف���رت�����ض �ل��ط��ري��دة �ل��ت��ي ت��ت��م��ث��ل ب��ك��ل دول���ة 

�ل�ت����اريخ و�ل���وع��د �لإله���ي  �أو مق�اوم��ة، لكن  ممان��عة 

�ملاكرين} يوؤكد�ن  {وميكرون وميكر �هلل و�هلل خر 

هذ�  و�صينقلب  �ل�����ص��اح��ر،  على  �صينقلب  �ل�صحر  �أن 

�صاحات  يف  وي�صرب  ما  حلظة  يف  �لتكفري  �لوح�ض 

من �صنعه ومن �حت�صنه و�أعطاه �ملال و�ل�صالح، لأنه 

كالأعمى �لذي ي�صرب من دون روؤية �أو هدف و��صح.

فرن�صا �صتغرق يف »مالي�صتان« كما غرقت �أمركا 

يف �لعر�ق و�أفغان�صتان، و�صُيهزم �لإ�صتعمار �جلديد يف 

�ل�صاحة �ل�صورية كما ُهزم يف لبنان و�لعر�ق، و�إن غد�ً 

لناظره لقريب.

د. ن�سيب حطيط

فرنسا تغزو »ماليستان«

دولي

جنود فرن�سيون يف مطار بامكو �لع�سكري                                               )�أ.ف.ب.(

�لرئي�ض �لأمركي  �لتي �ختارها  �ل�صخ�صيات  �أن جميع    من �لالفت لالنتباه، 

بار�ك �أوباما لتويل �حلقائب �لأ�صا�صية، و�ملف�صلية يف �إد�رته �جلديدة، هم من �لرموز 

ومعاجلة  مقاربة  يف  �لرب�غماتي  �خليار  لعتماد  وتاأييدهم  بانحيازهم،  �ملعروفني 

�صن  �إىل  �للجوء  ومعار�صتهم  �ل��ع��امل،  يف  و�ل�صاخنة  �حل�صا�صة  و�مل��ل��ف��ات  �لق�صايا 

�لنتائج«، كما يقول  �إّل يف حالت حمددة و�صرورية »حم�صوبة وحم�صومة  �حل��رب، 

خطوط  ن�صج  على  �لعمل  وكذلك  �جلديد،  �لدفاع  وزي��ر  هايغل؛  ت�صاك  �ل�صيناتور 

�حلو�ر، و�لتعاون مع �لدول �لكربى و�لإقليمية، و�حلر�ض على توفر �إجماع دويل 

ملعاجلة �لأزمات، وهو ما يحبذه �ل�صيناتور جون كري؛ وزير �خلارجية �لأمركي، 

يف حني �أن جون بريتان؛ �ملر�صح لتويل من�صب مدير وكالة �ل�صتخبار�ت �ملركزية، 

�أوكلت �إليه قيادة �حلرب �لأمنية ومو��صلة ��صتخد�م تقنية �لطائر�ت من دون طيار 

ل�صرب �ملجموعات �لإرهابية، وهي �ملهمة �لتي �أتقنها خالل توليه من�صب م�صت�صار 

�أوباما ملكافحة �لإرهاب.

و�إذ� كانت �لولية �لأوىل للرئي�ض �أوباما مزجت �نتقالياً بني �صيا�صة �لقوة �خل�صنة 

�لعامل، ومنع  �لأمركية على  �لهيمنة  لتعومي م�صروع  �لناعمة، يف حماولة  و�لقوة 

ولدة عامل متعدد �لأقطاب، و�ختارت �أ�صخا�صاً لتويل �ملنا�صب �لأ�صا�صية يف �لإد�رة 

�لثانية لأوباما ح�صمت، فيما  �ل�صيا�صتني، فاإن �لولية  �إتقان �ملزج بني  قادرين على 

يبدو، هذه �لزدو�ج��ي��ة، وق��ررت �عتماد �خليار �لرب�غماتي بدياًل ملو�جهة �لأزم��ات 

�أنه لي�ض بالإمكان بقاء  �أن تبني لها  �لتي تو�جه �لوليات �ملتحدة، بعد  و�لتحديات 

�أوحد�ً مرتبعاً على عر�ض �لقر�ر �لدويل، و�صرورة �لقبول باملتغر�ت  �أمركا قطباً 

�لدولية و�لإقليمية �حلا�صلة، وبالتايل �لت�صليم بال�صر�كة مع �لدول �ملناف�صة لها يف 

�صنع �لقر�ر�ت �لدولية.

�صيا�صتها  �أم��رك��ا  م��غ��ادرة  ح���ال  ب���اأي  تعني  ل  �ل��رب�غ��م��ات��ي��ة  �ل�صيا�صة  �أن  غ��ر 

على  �لدولية  �لوقائع  مع  �لتكيف  �إع���ادة  �إىل  ترمي  و�إمن��ا  �ل��ع��امل،  يف  �ل�صتعمارية 

بهدف  مل�صيئتها،  و�إخ�صاعه  بالعامل  �لتحكم  لأمركا  ت�صمح  تعد  مل  �لتي  �لأر����ض، 

حماية م�صاحلها �ل�صتعمارية يف �ملناطق �لتي ل تز�ل تخ�صع ل�صيطرتها وهيمنتها، 

�أي �ختيار �لو�صيلة �لأجنع و�لأف�صل يف كل مرحلة، �أو ظرف لتحقيق هذ� �لهدف.

عن  نتحدث  �إمن��ا  �خل�صنة،  �لقوة  �أو  �لرب�غماتية،  عن  نتحدث  عندما  ولذلك 

هناك  لي�ض  �أن��ه  يعني  ل  وه��ذ�  �لإد�رة،  �صتعتمده  �ل��ذي  و�لأ�صلوب  �لتكتيك،  ماهية 

�لقوة  ��صتخد�م  ك��ان  ف��اإذ�  بالعك�ض،  بل  دللت،  و��صتطر�د�ً  �أ�صلوب،  لكل  �نعكا�صات 

من  �إخ�صاع  على  و�لعمل  �لهيمنة،  فر�ض  نحو  �أمركية  هجومية  يعك�ض  �خل�صنة 

يرف�ض هذه �لهيمنة، �أو يقف عقبة �أمامها بالقوة.

�ل�صلبية  و�لتد�عيات  �لف�صل  �حتو�ء  �صيا�صة  يعك�ض  �لرب�غماتية  ��صتخد�م  ف��اإن 

�لناجمة عن ف�صل �صيا�صة �لقوة �لع�صكرية، وح�صر �أ�صر�رها وخ�صائرها، و�لعمل على 

�ملحافظة على �مل�صالح �لأمركية يف �لعامل، و�أن يتطلب �لأمر عقد �صفقات مع دول 

دولية و�إقليمية مل تعد �أمركا قادرة على جتاهلها، �أو جتاوزها، وم�صطرة للتعامل 

معها كاأمر و�قع.

من هنا يبدو من �لو��صح �أن �ل�صيا�صة �لأمركية يف �ل�صنو�ت �ملقبلة �صوف تركز 

على:

1- معاجلة �لأزمة �لقت�صادية و�ملالية �لأمركية �ملتفاقمة، يف �إطار خطة تق�صف يف 
�لإنفاق و�صعها �أوباما، وتق�صي بخف�ض مو�زنة وز�رة �لدفاع بنحو 500 مليار دولر، 

�جلي�ض  و�صحب  دولر،  مليار  مئة  لتوفر   %  80 �إىل  �لنووية  �لرت�صانة  وتقلي�ض 

�لأمركي من �أفغان�صتان يف حلول عام 2014 ، وقد �ختر هايغل لهذه �ملهمة.

2- �لجتاه نحو فتح خطوط �لتفاو�ض مع �جلمهورية �لإ�صالمية �لإير�نية، ملعاجلة 
�صتكون يف  �أن طهر�ن  �مللفات، مما يعني  �ل��ن��ووي، وغرها من  �مللف  �خل��الف ح��ول 

موقع تفاو�صي �أقوى، وو��صنطن يف موقع �أ�صعف.

3- فتح �صفحة جديدة من �لعالقات مع كل من رو�صيا و�ل�صني على قاعدة �لإقر�ر 
�حلل  �صلوك  على  و��صنطن  مو�فقة  �لإلز�مية  بو�بتها  �صتكون  و�لتي  مب�صاحلهما، 

�ل�صيا�صي لالأزمة �ل�صورية، على قاعدة عدم �لتدخل ب�صوؤون �صورية �لد�خلية، وترك 

�ل�صعب �ل�صوري يقرر م�صر نظامه �ل�صيا�صي ورئي�ض بالده، عرب �صناديق �لقرت�ع 

من دون �أي تدخل خارجي.

4- �أما �لعالقة �لأمركية »�لإ�صر�ئيلية«، فاإن �إد�رة �أوباما لن تغفر لرئي�ض �لوزر�ء 
�لأمركية،  �لرئا�صية  �لنتخابات  يف  �لفظ  تدخله  نتنياهو  بنيامني  »�لإ�صر�ئيلي« 

وهو ما عك�صته ت�صريحات �أوباما �لأخرة، ولذلك يف حال فوز نتنياهو جمدد�ً، فاإن 

من  يريد  �أوباما  لأن  �لتكتيكي،  باخلالف  حمكومة  �صتبقى  �لثنني  بني  �لعالقات 

»�إ�صر�ئيل« �أن تكيف �صيا�صاتها مبا ين�صجم و�ل�صيا�صة �لأمركية �لرب�غماتية، �لتي 

تتطلبها �مل�صالح �لأمركية.

ح�سني عطوي

أوباما يحسم الجنوح نحو الخيار البراغماتي
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بد�أ �لغزو �لفرن�صي يف مايل بحجة ح�صار جماعة »�أن�صار �لدين«؛ �أحد �أذرع »�لقاعدة« �مل�صنوعة �أمركياً، وذلك يف 

�صيناريو مكرر للفيلم �لأمركي �لطويل باإر�صال »�لقاعدة« و�أخو�تها �إىل �أي بلد لرتكاب �ملجازر و�أعمال �لتخريب حتت 

�صعار �إقامة »�لدولة« �أو »�لإمارة �لإ�صالمية«، وهي عناوين خادعة، فكل م�صلم ل يعار�ض �أن يكون »�حلكم هلل«، و�أن تكون 

»كلمة �هلل هي �لعليا وكلمة �لكافرين هي �ل�صفلى«، لكن ب�صرط �أن يكون �لقائمون بذلك من �أهل �لعلم و�لدين و�أ�صحاب 



�ملدرجة  �مل�صلحة،  �لع�صابات  ن�صاط  �نتع�ض  كلما 

�إح��دى  �ل��ق��اع��دة«، يف  حت��ت خانة »�لإره����اب وتنظيم 

�ل�صاحات �ل�صاخنة، ُتثار موجة جديدة من �لتحليالت 

�مل�����ص��ل��ل��ة �ل���ت���ي ت��ع��ي��د �ج������رت�ر م���ق���ولت »�مل��ط��ام��ع 

و�جليو�صيا�صيي  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي  و�مل��وق��ع  �لنفطية، 

لهذ� �لبلد �أو ذ�ك، و�أهميته يف ميز�ن �لقوى �لعاملي«، 

�صرح  �لتي عجزت عن  �مل�صروخة  �لأ�صطو�نة  وتتكّرر 

طبيعة �لهجمة �ل�صهيونية �مل�صتجدة، �لتي تتو��صل 

منذ  و�لإ���ص��الم��ي  �لعربي  �لعاملنينْ  �صد  حلقات  على 

�أحد�ث 11 �صبتمرب عام 2001 وحتى �ليوم.  

�لتي  �مل�صللة  �لتحاليل  م��ن  ن��وع��ني  خ��ربن��ا  لقد 

�إىل  �لر�صمية  و�حلكومات  �ل�صيا�صية  �لقوى  دفعت 

�لهجمة  ل�صّد  �خلاطئة  و�ل�صيا�صات  �ملو�قف  �تخاذ 

حكومات  ت�صابق  �أوله��م��ا،  �مل�صتجدة:  �ل�صهيونية 

جميع �لدول �ملعنية �إىل �لتحالف مع �لقوى �ملعادية، 

�صد  �ملزعومة  �حل��رب  يف  »متفانية«  �صريكة  لت�صبح 

»�لإرهاب«، فلم ُينّجها هذ� �ملوقف من �أن ت�صبح بحد 

ومنها  �صقط  من  فمنها  �لهجمة،  لهذه  هدفاً  ذ�تها 

من ينتظر. 

و�ل���ن���وع �ل���ث���اين م���ن �ل��ت��ح��ال��ي��ل �خل��اط��ئ��ة، دف��ع��ت 

�لقوى �ملعار�صة �إىل �لتعامل مع �ملنظمات �ملو�صوفة 

�نبثقت  وحقيقية  �أ�صيلة  تيار�ت  وكاأنها  ب���»�لإره��اب« 

»برر  ما  �ملو�قف، فمنها  وتعددت  �لأم��ة،  من �صفوف 

جلوءها �إىل �لعنف كردة فعل طبيعية �صد �لحتالل 

�ل�����ص��ه��ي��وين ل��ف��ل�����ص��ط��ني وم���و�ق���ف �ل���غ���رب �مل��ع��ادي��ة 

»بع�ض  على  حتفظ  م��ع  �مل��ق��ه��ورة«،  �ل�صعوب  مل�صالح 

�لأخطاء �مل�صلكية«، فذهب �لبع�ض �لآخر �إىل »�نتقاد 

�لإرهابيني �أو ن�صحهم«، يف حماولة لرت�صيد �أعمالهم 

من منظار عقائدي وفقهي، و�صرعان ما وقع �جلميع 

يف �إ�صكالية �ل�صر�ع �ملذهبي بني �ل�صنة و�ل�صيعة. 

�لر�صمية  �مل��و�ق��ف  يف  �ملتو��صل  �لتخبط  ه��ذ�  �إن 

��صتبعاد  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  يعود  �لر�صمية،  وغر 

�لأه��������د�ف �ل�����ص��ه��ي��ون��ي��ة �حل�����ص��ري��ة م���ن �ل��ه��ج��م��ة 

لتنفيذها،  �ملُ�صّخرة  �لأدو�ت  هوية  وجهل  �مل�صتجدة، 

�لتي  �ل��وح��ي��دة  �لفر�صية  رف�����ض  �لإ���ص��ر�ر على  م��ع 

تف�صر هذ� �جلانب من جمريات �لأح��د�ث، ومفادها 

طرو�دة  ح�صان  جمرد  هي  �لإرهابية«  »�ملنظمات  �أن 

كل  على  �لأم��ة  �صفوف  �ملعادية  �لقوى  به  �خرتقت 

�صعيد.

ع�صابات  جتنيد  يف  �مل��ع��ادي��ة  �ل��ق��وى  جنحت  لقد 

�إليهم  ي�صاف  �ملرتزقة،  من  حفنة  قو�مها  م�صلحة 

�ل�صباب  فئة  من  خ�صو�صاً  �لعنا�صر�مل�صللة،  جموع 

�ملاأزوم مادياً ومعنوياً، و�أطلقت عليها �أ�صماء »غريبة 

وع��ج��ي��ب��ة«، ت���ب���دو وك���اأن���ه���ا م�����ص��ت��وح��اة م���ن �ل����رت�ث 

على  ت�صتهدف  ل  مهمات،  �إليها  و�أوكلو�  �لإ�صالمي، 

�لإط��الق ت�صلم �ل�صلطة يف �لبلد �ملعني، بل تنح�صر 

يف ت��روي��ع �مل��و�ط��ن��ني �لآم���ن���ني وت�����ص��ري��ده��م، ونهب 

ممتلكاتهم ك�»غنائم حرب«، و�صع�صعة �لأ�ص�ض �لتي 

ت�صهياًل  �مل�صتهدفة،  و�لأقطار  �لكيانات  عليها  تقوم 

�لكيان  لأه���د�ف  خ��دم��ة  وتفتيتها  تق�صيمها  لإع���ادة 

�ل�صهيوين �لتو�صعية. 

بكلمة خمت�صرة، �إن ما ن�صهده على �صعيد »ع�صابات 

�أوجه »�لخ��رت�ق �ل�صهيوين  �أحد  �لرتويع،« هو فقط 

�ل�صرت�تيجي« لالأمة، �لذي ي�صمل �أدو�ت �أخرى ُت�صّخر 

�أي�صاً لتنفيذ خمتلف مر�حل �لهجمة �مل�صتجدة، منها 

يليها  و�لعباد،  �لبالد  �أف��ق��رت  �لتي  �لفا�صدة،  �لنخب 

منها  �لدينية  �ل�صيا�صية،  �لأح����ز�ب  ومثقفو«  »ك���و�در 

ي�صّق  �أن  �صاأنه  من  ما  لكل  رّوج��و�  �لذين  و�لعلمانية، 

�صفوف �لأمة، وي�صّتت قدر�تها.

�لإمكانات  بت�صخر  تتج�صد  �ل��ع��دو�ن،  �أدو�ت  و�آخ��ر 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �حل���رب، يف  لأدو�ت  �مل��ح��دودة  غ��ر 

وب��ق��ي��ة �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة، للقتال ن��ي��اب��ة ع��ن �أ���ص��ي��اده��م 

�مل��زع��وم��ة يف  �ل��ط��احم��ني لإن�����ص��اء دول��ت��ه��م  �ل�صهاينة، 

�لأر��صي �ملقد�صة، �أي فوق ديار �لعرب و�مل�صلمني.

ت��ك��اد ل حُت�����ص��ى �ل��ن��م��اذج ع��ن �ل��ور�ث��ة 

�لأب  �إىل  �جل���ّد  م��ن  ل��ب��ن��ان،  يف  �ل�صيا�صية 

و����ص���وًل �إىل �لب����ن و�حل��ف��ي��د، ���ُص��ب��ح��ة قد 

�أو ينقطع  ر،  تطول دورة حّباتها وقد تق�صُ

ورّب  �لإرث،  وماهية  لنوعية  وفقاً  خيطها 

ع���ائ���الت �خ��ت��ف��ت ع���ن �خل����ارط����ة ن��ه��ائ��ي��اً، 

منذ  حت�صي  �ُصبحتها  ز�ل���ت  م��ا  وع��ائ��الت 

لأنها  وط���ن،  عمر  م��ن  �صنو�ت  �ل�صتقالل 

ك��ان��ت وم���ا ز�ل����ت م��و�ك��ب��ة ل��ت��ح��ّولت��ه عرب 

 عقود، وباتت جزء�ً خم�صرماً من تاريخه.

و�ل��ع��ق��ار�ت  و�لأم�����و�ل  �لق�صور  ك��ان��ت  و�إذ� 

قو��صم م�صرتكة بني �ملورِّثني، فاإن كاريزما 

�لزعامة و�خلط �ل�صيا�صي ونوعية �لقاعدة 

�ل�صعبية ل تت�صابه، وما على �لوريث �صوى 

�لن��ط��الق ع��ل��ى خ��ط��ى �ملُ�����وِرث ك��ي ل يقع 

و�لبكاو�ت  �لإق��ط��اع  زم��ن  لأن  �ملحظور،  يف 

وف��ق��اً  ق��ائ��م��اً  ز�ل  م���ا  ك����ان  و�إن  و�مل�����ص��اي��خ 

�مل��ق��ام��ات مع  ه���ذه  ل��ك��ن  �ل��ب��ي��ئ��ة،  لطبيعة 

حفظ �لحرت�م لها، �ألقابها مل تعد وحدها 

نتيجة  �لزعامة،  عر�ض  على  للرتّبع  كافية 

�ل��ت��ط��ّور �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ع��ل��م��ي و�ل��ث��ق��ايف، 

�لقاعدة  ل��دى  �ل�صيا�صي  �ل��وع��ي  وب��ال��ت��ايل 

�ل�صعبية.

ك����ث����رون م����ن �ل������َوَرث������ة ����ص���ق���ط���و� يف 

بروزهم  ع��دم  نتيجة  �ل��ره��ان��ات،  �متحان 

خالل فرتة ُحكم �جلّد �أو �لأب كمو�كبني 

ل��الأن�����ص��ط��ة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

لهم  كانت  ول  �ل�َصلَف،  للزعيم  �ليومية 

ح��رك��ت��ه��م ح��ت��ى �مل��ت��و����ص��ع��ة يف �ل��ت��و����ص��ل 

كانو�  �ل��َوَرَث��ة  من  و�لكثرون  �لنا�ض،  مع 

منهم  و�مل��ق��ي��م��ون  ل��ب��ن��ان،  خ���ارج  يعي�صون 

تكون  �أن  عني،  متوقِّ �أو  مبالني  كانو� غر 

ل��ه��م �ل���ِورَث���ة، �ل��ت��ي غ���دت ورط���ة كّبلتهم 

»�لبيت  وه���ج  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  م��ن منطلق 

�ل�صيا�صي« فقط ل غر.

ل���ي�������ض ك����ل م����ن ك�����ان و�ل��������ده من�������ر�ً يف 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ة ����ص��ت��ط��اع �أن مي����الأ ز�وي�����ة ول��و 

���ص��غ��رة م���ن ح��ج��م و�ل�����ده ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى 

»�أن��ا  وكلمة  و�ل�صيا�صي،  و�حل��زب��ي  �لوطني 

ملن�صب على م�صتوى  ل  توؤهِّ ف��الن« قد  �بن 

بلدية قرية، لكن �لطموح �مل�صروع للزعامة 

و�ملركز �لقيادي �أو �لنيابي، يتطلب �حلدود 

�ل��دن��ي��ا م���ن �ل��ت��ف��اع��ل م���ع ق���اع���دة �ل��ه��رم، 

�جلماهر،  على  ِقّمته  من  �لهبوط  ولي�ض 

�ملعا�صرة،  �ل�صعبية  �ل��ق��و�ع��د  غالبية  لأن 

غر  لأج����ل  �أح�����د�ً  تنتظر  ق��ط��ع��ان��اً  لي�صت 

م�صّمى، و�إذ� قّدر لبن زعيم �صابق �أن يفوز 

�ل��ر�ح��ل، فهي  ملقام و�ل��ده  �إك��ر�م��اً  بالنيابة 

لن تدوم له �إذ� �كتفى بكلمة �أنا �بن فالن، 

ت��وؤه��ل��ه لع��ت��الء  ك��اري��زم��ي��ت��ه  ت��ك��ن  و�إذ� مل 

�خللف  ك��ان  �إذ�  خ�صو�صاً  �ل�صلف،  ع��ري��ن 

 غ��ائ��ب��اً ع��ن �ل��و�ق��ع، ب��ل غ��ائ��ب��اً ع��ن �ل��وع��ي.

»�ل���ب���اك���اوي���ة«  ل��ق��ب  ك���ل م���ن وِرث  ول��ي�����ض 

وق�صائها،  مدينته  يف  �ل��زع��ام��ة  و�أح���ادي���ة 

����ص��ت��ط��اع �حل��ف��اظ ع��ل��ى وه���ج و�ل����ده، حتى 

�إذ�  وهكتار�تها،  ببيوتها  قرى  عنه  وِرث  لو 

�لو�لد،  كر�صي  على  نف�صه  حمنِّطاً  ��صتمر 

مب��ع��زل ع���ن �مل���ت���غ���ّر�ت �ل��ت��ي ط�����ر�أت على 

�لتي  �ل�صعبية،  �لقاعدة  ومطالب  حاجات 

�لبيك  د�رة  �إىل  »�حل���ج«  ت�صتهوي  تعد  مل 

للدعاء بطول �لعمر ونيل �لر�صى، �إذ� كان 

�لي�صر  يلّبي  �أن  �أعجز من  �لبيك �جلديد 

مم���ا ك���ان �ل��ب��ي��ك �ل�����ص��ل��ف ي��ح��ق��ق��ه مبكاملة 

هاتفية مع �أهل �حلّل و�لربط. 

�صهيد،  دّم  ع���رب  ورث  م���ن  ك���ل  ول��ي�����ض 

زعامة طائفة، ووهجاً �صيا�صياً على م�صتوى 

ق���ي���ادة �ل���وط���ن، وث���ق���اًل �إق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً، 

منقولة،  وغ���ر  منقولة  خيالية  و�أم�����و�ًل 

�إذ�  ب��الإرث لفرتة طويلة،  �أن يحتفظ  قادر 

ب��ه��دوء  �لثقيلة  �ل��رتك��ة  ت��ل��ّق��ف  يح�صن  مل 

�لتو��صع، وحافظ على  ودر�ية وبكثر من 

لل�صهيد،  و�جل��م��اه��ري  �ل�صيا�صي  �خل���ط 

�لتي  و�مل��ب��ادئ  �لأ�ص�ص�ض  على  نف�صه  وب��ن��ى 

�ن��ت��ه��ج��ه��ا �ل�����ص��ل��ف، لأن خم��اط��ب��ة �ل��وع��ي 

�ل�صعبي تقت�صي زرع �لأمل بغد و�عد، و�أن 

�ل��زم��ن ل ي��ت��وّق��ف رغ���م ف��د�ح��ة �خل�����ص��ارة، 

و�مل�صرة �لوطنية لي�صت يف ��صتغالل طهر 

�ل�صهادة باإحياء ذكرى، و�لكلمات �مل�صتهلكة 

�مل���م���ج���وج���ة ل ت��ب��ن��ي زع����ام����ة، و»�ل����وع����ود 

�لعرقوبية« يف �ل�صاحات �صيكات بال ر�صيد.

بكل �أ�صف، نكاد نح�صي على �أ�صابع �ليد 

نهجها  لها  �صيا�صية  بيوتات  �أبناء  �لو�حدة، 

�لوطني، �صّكلو�، دون تكّلف �أو »ت�صّول« على 

ل  لزعامة  �م��ت��د�د�ً  و�صورته،  �ل�صلف  ��صم 

وز�ري،  �أو  نيابي  مركز  ح��دود  عند  تتوقف 

�لثابتة  �لكاريزما �ملحببة، و�ملو�قف  بف�صل 

و�ل�����ص��ل��ب��ة، و�ل����روؤي����ة �ل��و����ص��ح��ة ل���الأم���ور، 

و�ل���ت���ف���اع���ل م����ع �جل����م����اه����ر و�ح���ت�������ص���ان 

لو  �أجلها، حتى  و�لن�صال من  بل  همومها، 

�أجل  من  ر�صمي  مقعد  خ�صارة  �لثمن  ك��ان 

�لزعيم  لأن  �ل�����ص��ادق��ة،  �ل�صيا�صة  م��ب��ادئ 

و�ثق،  �صعبه، �صخ�صية مارد، مدرك،  بنظر 

�ل�صيا�صة، وكم  �أك��ر �لأق���ز�م يف ع��امل  وم��ا 

نُدرت �صفة �لزعماء �ملََردة.

اأمني اأبو را�سد
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الزعامة السياسية في لبنان.. بين التوريث والتوريط

لم يعد ورق التوت المحلي منه والمس���تورد، كافيًا لستر عورات النوايا 
المبيت���ة عند هؤالء وأولئك من حاملي الهوّية اللبنانية، ال اللبنانيين.. ألن 
هن���اك هوية تتقدم على الهوية اللبناني���ة، فالهوية الدرزية والمارونية 
والسنية واألورثوذكسية والشيعية والكاثولكية، سابقة لهوية »اإلكراه«، 
كما تش���ير الوقائع والدالئ���ل والتصرفات والتصريحات م���ن هنا وهناك 

وهنالك..
ال ري���ب في ذلك وال ضير.. إنما نقول صراحة وبكل وضوح: »يا عيب 
الش���وم« على كل الرائين إلى تقديم الهوي���ة المذهبية والطائفية 
عل���ى الهوية الوطنية، التي تمثل كرامة اإلنس���ان فينا، وتس���اوي 

حريته وقيمة وجوده..
لبنان يا سادة.. أمام االمتحان األصعب.. هذا البلد الذي أّمن المالذ والملجأ 
اتقاء للجور والظلم والطغيان، هو بحاجة إلى وقفة شجاعة مع ضمائركم..

تصّرحون جميعكم وعلى المأل أنكم متمسكون بالعيش المشترك 
- »مع ما يش����وب المصطلح م����ن عيب في التفس����ير« - بوحدة لبنان، 
بالحري����ة والعدالة والمس����اواة وتكافؤ الفرص.. تنب����ذون التعصب 

والتمايز والتمييز والتفرقة.
وف���ي حقيقة األمر، أنت���م من كل ما تزعم���ون براء.. فها ه���ي نواياكم 
المبّيتة طفت وتطفو على س���طح الواقع، جراء مواقفكم المثقلة بالعصبية 

والتعصب واألنانية والشخصانية والمصالح الضّيقة..
هذا لبنانك���م الذين ترون إلي���ه وتطمحون إليه وتطمع���ون إلى قيامه 

وتحقيقه، إنما هو أقل من مزرعة قطعان بشرية، تأكل وتشرب وتنام..
ويا لبشاعة ما تأكل وتشرب.. فكلؤها مذهبي - طائفي مقيت..

وما يروي ظماؤها ليس مياه لبنان السلسبيل العذبة..
إنما هو عصارة التعصب والحقد والكراهية وترّبص الدوائر، والتش���في، 

واالنقضاض كالكواسر على المغانم )األسالب(..
من موظف فئة عاش���رة إلى فئة أولى إلى نائب ووزير.. هم أسالب غنائم 
ف���ي نظركم ال مج���ّرد مواطنين ينتم���ون إلى وطن يخدمون���ه، بما مّن الله 

عليهم من صدقية وشفافية وضمير..
هذه المزرعة س���تنهار عاجاًل أم آجاًل.. جدرانها تداعت، وس���قفها آيل 
للسقوط، إن أنتم أمعنتم في رفع سقوف مذاهبكم وطوائفكم ومصالحكم..
لهذا نحّذركم من مغبة ما أنتم جانون على أنفس���كم وعلى الوطن وعلى 
األجي���ال الطالعة التي ال حول لها وال ط���ول.. أال فلتخافوا الله وتتقوه في 
ش���عبكم.. كفاكم تمزيقًا بأرض لبنان وشعب لبنان وكرامة وعزة وعنفوان 

لبنان..
آن لك���م أن تع���ودوا إل���ى رش���دكم فتنهض���وا بالوطن الذبي���ح الذي 
احتضن ورعى وحمى أس���الفكم.. فتكون أنانياتك���م ومصالحكم الفردّية 
وحساس���ياتكم تحت أقدام الوطن.. وعقولك���م وأفئدتكم ومصداقيتكم 
قرابين على مذبح���ه، ليبقى واحدًا موّحدًا واحة حرية وموطنًا يحلو العيش 

فيه، نعتّز به ويعتّز بنا..

نبيه الأعور

الجمهوريات اللبنانية
والفرصة الضائعة

النائبان �سامي وندمي اجلمّيل
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اقتصاد

w w w . a t h a b a t . n e t

ت��داول ورقتني نقديتني من هذا  ويتم 

منذ  دوالراً  و50  دوالر   100 فئة  م��ن  ال��ن��وع 

ت�صميم  عملية  ب��ع��د  وذل����ك  ك��ن��دا،  يف  م���دة 

دام�����ت خ��م�����س ����ص���ن���وات، ت��خ��ل��ل��ه��ا ���ص��ي��ل من 

تكلفة  م���ن  رغ���م  املتانة، وعلى  اخ���ت���ب���ارات 

ف��اإن  النقدية،  االأوراق  تفوق  التي  اإنتاجها 

للعملة البال�صتيكية اجلديدة ميزات جعلت 

كندا ت�صعى الإ�صدارها.

رمب������ا ت����ب����دو ف����ك����رة ا����ص���ت���خ���دام ن��ق��ود 

كونها  ال�����ص��يء،  ب��ع�����س  غ��ري��ب��ة  بال�صتيكية 

لكن  البلدان،  من  الكثري  يف  متداولة  غري 

بها  تثق  باتت  عديدة  دواًل  اأن  الوا�صح،  من 

اليوم، وتعتربها اأف�صل اأنواع العمالت على 

اأم��ان  ت�صمل ميزات  اأنها  �صيما  االإط���الق، ال 

ثالثية  �صور  تتخللها  اأن  وميكن  مبتكرة، 

األ�����وان م��ت��ح��ول��ة، ف�����ص��اًل عن  االأب���ع���اد ذات 

عالمات �صفافة حتمل اأرقاماً �صرية ال ُترى 

اإال حتت نوع خا�س من االإ���ص��اءة، وقد كان 

لت�صميم  الرئي�صي  الباعث  االأمان هو  مبداأ 

هذه العملة من قبل الكثري من الدول.

بريطانيا على الطريق

نقدية  اأوراق  الإدخ���ال  بريطانيا  تتجه 

م�����ص��ن��وع��ة م���ن ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك، ل��ت��ح��ل حمل 

النقود الورقية امل�صتعملة على اأرا�صيها منذ 

اأن جتعل  300 ع��ام، وم��ن املتوقع  اأك��ر م��ن 

هذه النقلة اجلنيهات اال�صرتلينية مقاومة 

للماء ولعوامل اأخرى وغري قابلة للتزوير، 

وقام  �صنوات،   3 غ�صون  يف  تداولها  و�صيتم 

مناق�صة  ب��ط��رح  امل��رك��زي  اإن��ك��ل��رتا  م�صرف 

لطباعة  ا���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار  قيمتها 

من  اعتباراً  البال�صتيكية،  النقدية  االأوراق 

مقدمي  امل�����ص��رف  ط��ال��ب  وق���د   ،2015 ع���ام 

التعامل  على  قادرين  يكونوا  ب��اأن  العرو�س 

ال��ورق  م��ن  اال�صرتليني  اجلنيه  تغيري  م��ع 

وق��ام��ت  م��ع��ق��ول��ة،  بكلفة  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك  اإىل 

�صركة »دي الرو«، التي تتوىل طباعة اجلنيه 

الورقي منذ عام 2003 واأكر من 150 عملة 

بال�صتيكية  نقدية  اأوراق  بطباعة  خمتلفة، 

جديدة لدولة فيجي، لذا قد يكون لها حظ 

يف ربح هذه املناق�صة.

وب��ح�����ص��ب امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���داول���ة، ف���اإن 

م�����ص��رف اإن��ك��ل��رتا ���ص��ي��ق��دم يف ال��ب��داي��ة على 

من  البال�صتيكية  النقدية  االأوراق  طباعة 

اأن  ق��ب��ل  ال��ت��ج��رب��ة،  5 ج��ن��ي��ه��ات بق�صد  ف��ئ��ة 

النقدية  االأوراق  لت�صمل  ا�صتخدامها  يو�صع 

ا�صرتلينياً،  جنيهاً  و50  و20   10 ف��ئ��ة  م��ن 

ون��ق��اًل ع��ن م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م امل�����ص��رف، ف��اإن 

بريطانيا »مل تتخذ اأي قرارات حمددة بهذا 

ال�صاأن حتى االآن، لكن امل�صرف يدر�س كافة 

اخليارات«.

اأ�سرتاليا الأوىل

البال�صتيكية  النقدية  االأوراق  وكانت 

عام  اأ�صرتاليا  يف  االأوىل  للمرة  ا�صتخدمت 

قامت  التزوير، والحقاً  �صد  كاإجراء   1988
نقدية  عمالت  بت�صنيع  الكندية  احلكومة 

م�صنوعة  دوالر  امل��ئ��ة  ف��ئ��ة  م���ن  جت��ري��ب��ي��ة 

البوليمر، حيث تعطي للعملة  بالكامل من 

عمراً اأكرب مبرة ون�صف من العملة الورقية 

العادية..

اأنيق وبها اأجزاء �صفافة،  العملة �صكلها 

وقد القت هذه الفكرة ا�صتح�صاناً كبرياً من 

املواطنني، وبالتايل قامت احلكومة بت�صنيع 

ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات ال��ن��ق��دي��ة م���ن ال��ب��ول��ي��م��ر، 

وبح�صب  ر���ص��م��ي،  ب�صكل  ا�صتخدامها  ليتم 

ال���ك���ث���ري م����ن امل�����ص��ت��خ��دم��ني، ف���ق���د اأث��ب��ت��ت 

عملية  اأنها  البال�صتيكية،  النقدية  االأوراق 

احلالية  العمالت  اأط��ول من  لفرتة  وت��دوم 

اأنها  كما  القطنية،  االأل��ي��اف  م��ن  امل�صنوعة 

ال��ب��ك��ت��ريي��ا، وميكن  اأق���ل م��ن  متت�س ع����دداً 

ا�صتخدامها بطريقة اأ�صهل يف اآالت البيع يف 

املياه  تتاأثر يف  اأنها ال  كما  التجارية،  املحال 

اأثناء غ�صلها.

وال يقت�صر االأمر على كندا وبريطانيا، 

ت�صتخدم هذه  التي  ال��دول  فهناك عدد من 

ورومانيا  نيوزيلندا  مثل  النقدية  االأوراق 

وغ��ي��ن��ي��ا اجل����دي����دة وامل���ك�������ص���ي���ك وف��ي��ت��ن��ام، 

م���ع ا����ص���ت���خ���دام���ات م��ت��ف��رق��ة يف ال���ربازي���ل 

و�صنغافورة وهونغ كونغ  واملك�صيك  وال�صني 

و�صريالنكا.

.. ويف الهند

كما بداأت احلكومة الهندية وم�صرف 

���ص��ن��وات قليلة،  ال��ه��ن��دي م��ن��ذ  االح��ت��ي��اط 

بداًل  البال�صتيك  من  نقدية  اأوراق  بطبع 

م��ن ال����ورق، وذك���ر م�����ص��وؤول��ون يف م�صرف 

اأن امل�����ص��رف يخطط  االح��ت��ي��اط ال��ه��ن��دي، 

الإج�������راء جت���رب���ة ل��ط��ب��اع��ة م��ل��ي��ون ورق���ة 

نقدية من فئة 10 روبية، با�صتخدام تقنية 

من  اأك���ر  يف  ت�صتخدم  ال��ت��ي  البال�صتيك 

ا�صتخدام  امل�صرف  ويدر�س  دول��ة،  ع�صرين 

العمالت البال�صتيكية التي ميكن اأن تكون 

مزيجاً من الورق والبال�صتيك والقطن.

ق���رر م�صرف  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة 

االح��ت��ي��اط، ت��ق��دمي ع��م��الت م��ن ال�����ص��ب، 

امل�����ص��ت��خ��دم��ة  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ع��م��الت  اأن  مب���ا 

والنيكل،  ال��ن��ح��ا���س  م��ن  م�صنوعة  ح��ال��ي��اً 

ي��ت��م ���ص��ه��ره��ا ال���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ص��ن��اع��ة 

العمالت  ال��ن��ا���س  وي�صتعمل  امل��ج��وه��رات، 

�صعره  ي�صل  ال���ذي  امل��ع��دن  لبيع  امل��ع��دن��ي��ة 

اإىل اأكر من �صعفي �صعر العملة املعدنية، 

هي  الهند  يف  املتوفرة  املعدنية  والعمالت 

من فئة 10 و20 و25 و50 بيزة، باالإ�صافة 

اإىل روبية وروبيتني وخم�س روبيات، وطبقاً 

لقانون العمالت لعام 1906، اأ�صدرت عملة 

االأم��ور  لكن  روبية،  األ��ف  فئة  معدنية من 

اليوم تتجه نحو حتديثها لت�صبح عمالت 

بال�صتيكية جميعها.

ول����ك����ن مل��������اذا ق��������ررت ال����ه����ن����د اإج��������راء 

ال��ع��م��الت النقدية  ا���ص��ت��خ��دام  جت���ارب ع��ل��ى 

ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة؟ ب��ح�����ص��ب اخل�����رباء ال��ه��ن��ود، 

ع��م��ره��ا  اأن  ه���و  ب��ال��ط��ب��ع،  االأول  ف��ال�����ص��ب��ب 

االفرتا�صي اأطول، بحكم �صناعتها من مادة 

البوليمر غري النافذة، باالإ�صافة اإىل طبقة 

خا�صة حامية متنع امت�صا�س الرطوبة.

االأوراق  اأن  ه����و  ال����ث����اين  وال�������ص���ب���ب 

لالختبار  اخل��ا���ص��ع��ة  اجل���دي���دة  ال��ن��ق��دي��ة 

ي�صعب تزويرها، فدول مثل املك�صيك التي 

ت�صتخدم تقنية البوليمر، يقال اإنه ي�صعب 

منها.  امل�صنوعة  النقدية  اأوراق��ه��ا  ت��زوي��ر 

واإ�صافة اإىل هذا، فاإنه بعدما ينتهي العمر 

النقدية  تدوير  اإع��ادة  ميكن  االفرتا�صي، 

وا�صتخدامها يف منتجات بال�صتيكية.

امل����زورة يف  ال��ع��م��الت  وتو�صلت وح���دة 

م�صرف االحتياط الهندي، باالإ�صافة اإىل 

جلنة بوزارة املالية، اإىل اأن االأوراق النقدية 

ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة اجل�����دي�����دة، ه����ي وح���ده���ا 

امل����زورة،  ال��ع��م��الت  م�صكلة  ب��ح��ل  الكفيلة 

مثيل  ل��ه  ي�صبق  مل  ب�صكل  ت�صخمت  التي 

اأن  امل�����ص��ادر  وت��ذك��ر  االأخ����رية،  ال�صنوات  يف 

واأن  االأ�صواق،  اأغرقت  امل��زورة قد  العمالت 

حتى امل�صارف مل تتمكن من اكت�صافها.

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اأ�����ص����درت اجل��ه��ات 

عمالت  م��رة،  الأول  كونغ  هونغ  يف  املعنية 

ن���ق���دي���ة ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة ج����دي����دة ب��ف��ئ��ة 10 

دفعة  اأول  وه���ذه  كونغية،  ه��ون��غ  دوالرات 

م���ن ن��وع��ه��ا ت���ك���ون ك��م��ي��ات��ه��ا يف واق�����ع 50 

كونغ  هونغ  ل�صكان  وميكن  ن�صخة،  مليون 

هذا  م��ن  النقدية  العمالت  ي�صتبدلوا  اأن 

كونغية،  هونغ  دوالرات   10 فئة  من  النوع 

بالقدمية املتداولة يف حوزتهم يف البنوك، 

واجلدير  احلايل،  يوليو  ابتداء من يوم 9 

للتلطخ  قابلة  غ��ري  اجل��دي��دة  اأن  ب��ال��ذك��ر، 

اأو  باملاء  غ�صيلها  وميكن  والو�صخ،  بالغبار 

ولي�س  اأ�صا�صاً،  م�صقولة  الأنها  ال�صابون، 

ذلك فح�صب، بل ميكن اأي�صاً تدوير اإعادة 

�صنعها الأغرا�س اأخرى، يف حال ك�صرت اأو 

ته�صمت، وهو اأمر ي�صب يف �صالح احلماية 

البال�صتيكية  العمالت  اأن  كما   . البيئية 

االآالف  حتمل  ال  اإنها  حيث  �صحية،  اأك��ر 

ال��ت��ي تختبئ داخ���ل ثنايا  امل��ي��ك��روب��ات  م��ن 

ال���ورق، الأنها م��ادة غري  وم�صام وجت��اوي��ف 

ا�صتخدام  ومي��ك��ن  ليفية،  وغ��ري  م�صامية 

العديد من العنا�صر التاأمينية عليها، مثل 

وال�صبحية، والن�صو�س  الكامنة  ال�����ص��ور 

املوؤمنة  الدقيقة  واخللفيات  امليكرونية، 

ا�صتخدام  جانب  اإىل  االأل����وان،  واملتداخلة 

اإال  ت���رى  ال  ال��ت��ي  الفلور�صنتية،  االأح���ب���ار 

حتت  اأو  البنف�صجية  ف��وق  االإ���ص��اءة  اأ�صفل 

احل����م����راء، واالأح�����ب�����ار م��ت��ب��دل��ة االأل�������وان، 

وال��ع��ن��ا���ص��ر امل��ت��غ��رية ب�����ص��ري��اً ع���ن ط��ري��ق 

العربية،  منطقتنا  ويف  ال�صوئية،  االأ�صعة 

العمالت  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ميكننا جت��ري��ب 

يف اإح�����دى ال��ف��ئ��ات ف��ق��ط، وب��ع��د ط��رح��ه��ا 

وتداولها الفعلي باالأ�صواق، �صيمكننا احلكم 

فعلياً وعملياً وفنياً واقت�صادياً عليها وعلى 

مدى جودتها وتوافقها لظروفنا وعاداتنا، 

لكن االأمر ي�صتحق التجربة.

هنا مرت�سى

العمالت البالستيكية تحل محل الورقية

األوراق النقدية 
الجديدة الخاضعة 
لالختبار والتي 
تستخدم تقنية 
البوليمر يصعب تزوير 
أوراقها النقدية 
المصنوعة منها ويعاد 
تدويرها في المنتجات 
البالستيكية

قد نكون مع مرور الزمن اعتدنا على الأوراق النقدية العادية، ثم بعد ذلك النقود 

املعدنية، ولكن هل كان ي�سل التخيل اإىل البدء يف اإ�سدار عمالت نقدية بال�ستيكية؟ 

قد تكون فكرة مده�سة، خ�سو�سًا اإذا كانت تتيح �سهولة يف التعامل، بدًل من النقود 

املعدنية التي لها م�ساوئ عدة، خ�سو�سًا جلهة الثقل يف حملها، واأي�سًا النقود الورقية 

التي نعاين من متزقها وتلفها وعدم القدرة على تدويرها.

ولهذا �سيتم اإ�سدار نقود بال�ستيكية قريبًا بحلول اأواخر عام 2013 يف عدد من 

دول العامل مثل بريطانيا، كذلك �ستتوقف كندا عن طباعة الأوراق النقدية العادية 

لت�ستبدلها باأخرى بال�ستيكية، واجلدير بالذكر، اأن تلك النقود جمهزة بكثري من امليزات 

امل�سادة للتزوير.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم  االأك���ارم،  اأيها 

وبركاته، اأ�صتهل كلمتي هذه بتقدمي التهاين واالأن�س 

عليه  اهلل  �صلى  االأع��ظ��م  النبي  مولد  �صهر  مبنا�صبة 

واآله و�صحبه و�صلم، وهو اأف�صح من نطق بلغة ال�صاد 

القراآن  املقد�س  الكتاب  لغة  هي  حيث  �صاأنها،  واأعلى 

الكرمي والكتب االأخرى.

للغة  العاملي  للمجل�س  االإداري���ة  الهيئة  وبا�صم   

العلماء  لل�صادة  واالمتنان  ال�صكر  كل  اأق��دم  العربية، 

اإلينا  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  واالأدب�����اء،  واملفكرين  االأج���الء 

م��ن ال��ب��الد ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ص��الم��ي��ة، وجت�����ص��م��وا عناء 

ال�صفر، حماولني تقدمي درا�صات وبحوث قيمة تتعلق 

العربية، فهي  اأال وهي  وثقافتها،  االأم��ة  لغة  بخدمة 

والعقيدة،  بالهوية  ارتباطاً  االإن�صانية  اللغات  اأك��ر 

مع  االإن�����ص��اين  املجتمع  اأط��ي��اف  جتمع  اأن  ا�صتطاعت 

لت�صنع  و�صعوبه،  واألوانه  ومذاهبه  طوائفه  اختالف 

منه اأمة متحاببة متاآخية متعاونة واحدة.

ب�صرية  خل��ربة  واحلاملة  ال���رتاث،  م�صتودع  هي 

عميقة، فاأكرمها اهلل بالقراآن الكرمي: {َوَلَقْد �َصَرْبَنا 

ُروَن.  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  َمَثٍل  ُكلِّ  ِمْن  اْلُقْراآِن  َهَذا  يِف  ِللنَّا�ِس 

ُقْراآًنا َعَرِبيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن}، فيها قابلية 

حل��رك��ة دائ��م��ة ���ص��م��ن ال��ق��وال��ب ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��واب��ت 

التي  الثقافة  بناء  االإن�صان يف  املرنة خلدمة  املتنوعة 

ب��ه��ا االأج���ي���ال، وك��ذل��ك  ُت��ب��ن��ى عليها االأمم وحت�����ص��ن 

الهيئة  اأع�����ص��اء  ال�صكر الإخ����واين  ك��ل  اأق���دم  اأن  ب��د  ال 

االإدارية للمجل�س العاملي للغة العربية، على ما بذلوه 

لنجاح هذا  واإنفاق  و�صعي  ويبذلونه من وقت وجهد 

اأن  اأجل  اأهلي، وجمهود ذاتي، من  املوؤمتر، فهو عمل 

يلتئم هذا اجلمع املبارك، ويتجاذب اأطراف احلديث 

من هنا وهناك، والوقوف عند مكامن اأ�صباب ال�صعف 

الذي حلق بلغتنا، واإمكانية التجديد والتحديث مع 

التو�صيات  وو�صع  واجل���ذور،  االأ�صالة  على  احلفاظ 

والروؤى اأمام املجتمع والدولة اجلادة يف خدمة �صعبها 

�صيما ونحن  االأم��ة، ال  با�صتنها�س  وثقافته م�صاهمة 

م�صتقبل  اإىل  والتطلع  ب���»ال��رب��ي��ع«،  التغني  زم��ن  يف 

زاهر، يخدم االإن�صان مبكوناته كلها، ال الوقوف فقط 

وباقي اجلمادات من  عند حتديث احلديد واخل�صب 

الب�صر  لطاقات  امل�صتغلة  املتوح�صة  الراأ�صمالية  اأج��ل 

واأفراد املجتمع، ومل�صلحة ال�صركات الكربى واملافيات 

االن���ت���ه���ازي���ة، خ��دم��ة ل��ن��زوات��ه��م، وحت��ق��ي��ق��اً مل��ط��ام��ع 

نفو�صهم، ولو على ح�صاب جماجم ال�صعوب.

ي��ن��ع��ق��د م���وؤمت���رك���م ال���ث���ام���ن ه����ذا ب��ت��وف��ي��ق اهلل 

يقارب  ما  االأول  املوؤمتر  وب��ني  وبينه  وتعاىل،  تبارك 

بلداننا  اإح���دى  على  تقع  �صنة  ك��ل  ويف  �صنوات،  ع�صر 

وَم��ن  االأم��ريك��ي��ة،  ال�صر  اإدارة  ي��د ع�صابة  على  ح��رب 

اأجل  من  القدمي  واال�صتعمار  ال�صهاينة  من  وراءه��ا 

ولكن  العربية،  للدولة  االأم��ن  وفر�س  ثرواتنا،  نهب 

اأيدينا،  امل��رة كانت احل��رب يف ما بيننا وعلى  يف ه��ذه 

وكاأنها تذكرين بداح�س والغرباء يف جاهلية ما قبل 

واأ�صبحنا غثاء  الغرب يف ت�صعريها،  االإ�صالم، واأمعن 

بعد  عاجز،  واملخل�س  حريان  فاحلليم  ال�صيل،  كغثاء 

ج��اك��رت��ا،  اإىل  م��ن طنجة  �صلبة  واح����دة  اأم���ة  ك��ن��ا  اأن 

فينا العربي والكردي والرتكي والفار�صي والرببري 

والقبطي وغري هذا، كذا امل�صلم وامل�صيحي واليهودي 

واليزيدي وال�صني وال�صيعي..

كنا يداً واحدة نبني وطناً، ونحمي اأمة، ونحمل 

والوئام،  واملحبة  واالأخ��الق  القيم  �صامية من  ر�صالة 

ثقافتنا  و�صّيعنا  ع��دون��ا،  بنا  تالعب  اأن  بعد  وال��ي��وم 

دماوؤنا،  ف�ُصفكت  اأهدافنا،  و�صللنا  ل�صاننا،  واأ�صعفنا 

اأر�صنا،  اأوط��ان��ن��ا، واحُتلت  دي��ارن��ا، ومت��زق��ت  وه��دم��ت 

لذلك كان ال بد الأهل العلم والفكر والراأي والثقافة 

اأن يجتمعوا بني الفينة واالأخرى، ليتدار�صوا اأو�صاع 

اإل��ي��ه، وي��ب��ذل��وا جهدهم  اأم��ت��ه��م وامل����اآل ال���ذي و�صلت 

لالجتهاد يف اال�صتنها�س من كبوتها، طلباً ال�صتبدال 

اللغة اجلامعة الألفاظها  البداية هي  احلال، ونقطة 

وخم��ارَج��ه��ا  االأ����ص���وات  يعني  ال  ف��ل��ق��اوؤك��م  ومعانيها، 

فح�صب، اإمنا هو تفكر وتدبر لو�صع اأ�ص�س وتو�صيات 

وق���وان���ني، ل��الن��ط��الق ب��ه��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى برجمتها 

وتنفيذها.

ن��ع��م اأي���ه���ا االأخ�������وة، ل��ق��د ب��ذل��ت��م اجل��ه��د وامل����ال 

ن�صيع  اأال  علينا  يجب  ولكن  وماأجورين،  م�صكورين 

الذهاب يف  والتدار�س، ثم  اللقاء  اأجل  هذا فقط من 

مهب الريح.

املقبلة،  االأجيال  واأم��ام  اهلل  اأم��ام  م�صوؤولون  اإننا 

وما  تاريخكم  يف  لنا  تركتم  م��اذا  اأوالدن���ا  و�صي�صاألنا 

اأعمالكم؟ هل �صيكون اجلواب: قومي  اأورثتمونا من 

اأمة  كنا  اأن  بعد  الب�صل؟  اأراأي��ت مزرعة  روؤو���س  كلهم 

واحدة، فاللغة العربية لغة جامعة على اخلري والبناء 

وحت�صني االأوطان واملجتمع واالأ�صر.

اأن ي��وف��ق م��وؤمت��رن��ا  اأ����ص���األ اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل 

واالن���ط���الق من  امل���ب���ادرة  لي�صتمر يف  ه����ذا،  ال��ل��غ��وي 

املباين اإىل املعاين، وياأخذ باأيدينا ملا فيه اخلري وتقدم 

االأمة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمة ال�سيخ د. عبد النا�سر جربي 

يف افتتاح موؤمتر »اللغة العربية.. 

من خماطر اجلمود اإىل تداعيات التجديد«
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الشيخ جبري: اللغة العربية جمعت أطياف المجتمع اإلنساني 
رغم اختالف طوائفه ومذاهبه وألوانه وشعوبه

ثقافة

w w w . a t h a b a t . n e t

لقد تنّباأ الر�صول عليه ال�صالم باملد املبارك لدينه، وكان �صلمان الفار�صي �صاهداً، وكان له مبا حدث عالقة وثقى. 

كان ذلك يوم اخلندق، يف ال�صنة اخلام�صة للهجرة، اإذ خرج نفر من زعماء اليهود قا�صدين مكة، موؤلبني امل�صركني 

وحمّزبني االأحزاب على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم وامل�صلمني، متعاهدين معهم على اأن يعاونوهم يف حرب 

حا�صمة ت�صتاأ�صل �صاأفة هذا الدين اجلديد.

اأربعة وع�صرون األف مقاتل حتت قيادة اأبي �صفيان وُعَيينة بن ح�صن يقرتبون من املدينة ليطّوقوها وليبط�صوا 

كل  ومعها  بل  وحدها،  قري�صاً  ميّثل  ال  اجلي�س  وه��ذا  واأ�صحابه،  ودينه  حممد  من  ينتهوا  كي  احلا�صمة  بط�صتهم 

القبائل وامل�صالح التي راأت يف االإ�صالم خطراً عليها.

كيف  لكن  والقتال،  الدفاع  على  فاأجمعوا  االأم��ر،  يف  لي�صاورهم  اأ�صحابه  وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول  جمع 

الدفاع؟

هنالك تقدم الرجل الطويل ال�صاقني، الغزير ال�صعر، الذي كان الر�صول يحمل له حباً عظيماً، واحرتاماً كبرياً.. 

نة باجلبال وال�صخور  تقّدم �صلمان الفار�صي من فوق ه�صبة عالية، ونظر نظرة فاح�صة على املدينة، فاألفاها حم�صّ

املحيطة بها، بيد اأن هناك فجوة وا�صعة ومهياأة ي�صتطيع اجلي�س اأن يقتحم منها احلمى يف ي�صر.

وكان �صلمان قد خرب يف بالد فار�س الكثري من و�صائل احلرب وخدع القتال، فتقدم للر�صول �صلى اهلل عليه واآله 

و�صلم مبقرتحه الذي مل تعهده العرب من قبل يف حروبها، وكان عبارة عن حفر خندق يغطي جميع املنطقة املك�صوفة 

حول املدينة. 

ال�صالة  عليه  الر�صول  وك��ان  وي��داأب��ون،  وهم يحفرون  امل�صلمني  مع  مكانه  ياأخذ  �صلمان  كان  خالل حفر اخلندق 

معولهم  اعرت�صت  و�صحبه،  فريقه  مع  �صلمان  فيها  يعمل  التي  الرقعة  ويف  معهم،  وي�صرب  معوله  يحمل  وال�صالم 

�صخور عاتية..

كان �صلمان قوي البنية �صديد االأ�صر، وكانت �صربة واحدة من �صاعده الوثيق تفلق ال�صخر وتن�صره �صظايا، ولكنه 

وقف اأمام هذه ال�صخرة عاجزاً، وتوا�صى عليها مبن معه جميعاً فزادتهم رهقاً.

ذهب �صلمان اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ي�صتاأذنه يف اأن يغرّيوا جمرى احلفر تفادياً لتلك ال�صخرة 

العنيدة املتحدية، فعاد الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم مع �صلمان يعاين بنف�صه املكان وال�صخرة، وحني راآها دعا مبعول، 

اأن يبتعدوا قلياًل عن مرمى ال�صظايا، و�صّمى باهلل، ورفع كلتا يديه ال�صريفتني القاب�صتني على  وطلب من اأ�صحابه 

املعول يف عزم وقوة، وهوى به على ال�صخرة، فاإذا بها تنثلم، ويخرج من ثنايا �صدعها الكبري وهج عاٍل م�صيء، وهتف 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم مكرّباً: »اهلل اأكرب.. اأُعطيت مفاتيح فار�س، ولقد اأ�صاء يل منها ق�صور احلرية، 

ومدائن ك�صرى، واإن اأمتي ظاهرة عليها«.. ثم رفع املعول، وهوت �صربته الثانية، فتكررت الظاهرة، وبرقت ال�صخرة 

املت�صدعة بوهج م�صيء مرتفع، وهلل الر�صول عليه ال�صالم مكرّباً: »اهلل اأكرب.. اأُعطيت مفاتيح الروم، ولقد اأ�صاء يل 

الثالثة، فاألقت ال�صخرة �صالمها وا�صت�صالمها،  اأمتي ظاهرة عليها«. ثم �صرب �صربته  واإن  منها ق�صورها احلمراء، 

واأ�صاء برقها ال�صديد الباهر، وهلل الر�صول وهلل امل�صلمون معه.. واأنباأهم اأنه ُيب�صر ق�صور �صورية و�صنعاء و�صواها 

من مدائن االأر�س التي �صتخفق فوقها راية اهلل يوماً، و�صاح امل�صلمون يف اإميان عظيم: هذا ما وعدنا اهلل ور�صوله، 

و�صدق اهلل ور�صوله..

سلـمـان الـفـارسي..
البـاحث عن الحقيقـة )2/2(
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تـــوصيــــات الــمــؤتـمــــــر
3-4 رب��ي��ع االأول  ال��ث��الث��اء واالأرب���ع���اء  على م���دار ي��وم��ي 

من  ح�صد  وبح�صور  15-2013/1/16م،  امل��واف��ق  1434ه�، 
ناق�س  وامل��ه��ت��م��ني،  وال��ط��الب  اجل��ام��ع��ات  واأ���ص��ات��ذة  املهتمني 

ب��ح��ث��اً وورق���ة  امل��وؤمت��ر خ���الل �صبع ج��ل�����ص��ات، �صبعة وث��الث��ني 

باللغة  النهو�س  وو�صائل  اأ�صاليب  املداخالت،  وع�صرات  عمل 

الغو�س  وحماذير  القدمي،  على  اجلمود  وخم��اوف  العربية، 

يف التجديد، اأو اأهميته و�صرورة ولوجه، ملا ميثله من حاجة.

التالية،  املوؤمتر يف نهاية جل�صاته التو�صيات  و�صدر عن 

عليها  واأ���ص��ر  اأ���ص��درت��ه،  ال�صابقة  امل���وؤمت���رات  ك��ان��ت  وبع�صها 

املوؤمتر احلايل اإمياناً باأهمية التكرار، خ�صو�صاً ملن يحتاجون 

اإىل ذلك:

احلر�س على اللغة العربية لغة القراآن الكرمي واحلديث 	•

ال�صريف.

اإن�صاء وحدة تنمية اللغة العربية واملحافظة عليها.	•

تبادل الر�صائل اجلامعية بق�صم الدكتوراه يف اللغة العربية 	•

بني اجلامعات العربية.

االخت�صا�س 	• ذوي  م��ن  عربية  عمل  ف��رق  الإن�����ص��اء  ال��دع��وة 

تكلَّف بتوحيد امل�صطلحات العربية يف �صتى جوانب املعرفة.

االهتمام بالرتاث الفكري العربي، ال �صيما امل�صادر االأدبية 	•

بها  والناطقني  العربية  اأه��ل  وتوجيه  واملعاجم،  واللغوية 

اإىل متابعة مثل هذا االهتمام.

عقد املوؤمترات باال�صرتاك مع املوؤ�ص�صات التعليمية العربية 	•

واالإ�صالمية، واإقامة املوؤمترات يف بلدانها، وال�صعي اإىل اأن 

تعنى البلدان الداعية اإليها.

اإىل 	• الثقافة،  وزارات  خ�صو�صاً  العربية،  احلكومات  دع��وة 

االهتمام باللغة العربية تعليماً وتطويراً.

تفعيل تو�صيات املوؤمتر عرب املوؤ�ص�صات الر�صمية واخلا�صة.	•

�صكر »املجل�س العاملي للغة العربية« والهيئة االإداري��ة على 	•

ن�صاطاته العلمية واملوؤمترات الفكرية التي يعقدها.

الدعوة اإىل التنّوع اللغوي عرب تكنولوجيا املعلومات، لعدم 	•

اّت�صاع الفجوة بني اللغة العربية ولغات العامل.

رجال حول الرسول



يظن الرجال أن األبوة 
أمر سهل، والبعض يعتقد 
أنها لعب ومرح وضحك في 

الشهور األولى من والدة 
الطفل، في حين ال يطيقون 

بكاء الرضيع لياًل، ويلقون 
باللوم على األم، ومع تمادي 
المسؤوليات على مدار عمر 
الطفل، يتخلى البعض عن 
دورهم األساسي في حياة 
أبنائهم بسبب انشغالهم 
أحيانًا، أو بسبب األم التي 

تحمل جميع األدوار وال 
تكترث بمشاركة األب.

الآب���اء  م��ن   50% اأن  اأك���دت  ال��درا���س��ات 

�أبنائهم  م��ع  �ل��ذه��اب  على  يحر�صون  فقط 

�ل��رغ��م من  على  �لأطفال ،   �أط��ب��اء  ل��ع��ي��اد�ت 

�لآب��اء  ياأتي  �أن  �صرورة  �ملتخ�ص�صني  تاأكيد 

�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �لطبية  ل�����ص��م��اع  �لأم���ه���ات  م���ع 

م��ب��ا���ص��رة م���ن ف���م �ل��ط��ب��ي��ب، مب���ا ي�صمن 

للأبناء،  �ملر�صي  �لتاريخ  �لو�لدين  معرفة 

حياة  �إن��ق��اذ  �صرعة  على  ذل��ك  في�صاعدهما 

�أولدهما يف حالت �لطو�رئ .

�إن��ه  قائلة   �لأم��ه��ات  �ل��در����ص��ة  ون�صحت 

عيادة  �إىل  زوج��ك �حل�صور  ي�صتطع  �إذ� »مل 

�ل��ط��ب��ي��ب، ف��اأ���ص��رك��ي��ه يف �حل����و�ر ع��ن طريق 

ع�صر  يف  �لآن  ع���ذر  ه��ن��اك  فلي�س  �لهاتف ،  

�ملحمول، لأن يفّوت �لأب فر�صة �مل�صاركة« . 

وع��ن �إه��م��ال �لأب ل���دوره جت��اه �لأب��ن��اء، 

يقول �أ�صاتذة علم �لجتماع، �إن �صلوك بع�س 

�ل�صلبية  نتيجة  تاأتي  �أبنائهم،  جت��اه  �لآب���اء 

يقت�صر  دوره  �أن  �لأب،  �عتقاد  عن  �لناجتة 

فقط على جلب �ملال �للزم لتوفري �ملعي�صة 

�لأول  �مل�������ص���وؤول  ف��ه��ي  �لأم  �أم����ا  �لكرمية ،  

من  ورعايتهم  �لأب��ن��اء  تربية  ع��ن  و�لأخ���ري 

جميع �جلو�نب ، ما قد يعر�صهم للخطر. 

م�شاركة مزدوجة

وي���وؤك���د ع��ل��م��اء �ل��ن��ف�����س �أي�����ص��اً ���ص��رورة 

م�صاعدة �لزوجة لزوجها يف ممار�صة �أبوته، 

وين�صحون كل �أم ذكية بالن�صائح �لآتية:

1- �خل��روج من �ملنزل ف��رة، وت��رك �لطفل 
يف  �لثقة  �لأب  ليك�صب  مبفردهما،  �لأب  مع 

قدرته على حتّمل م�صوؤولية تربية ولده.

�أول طفل ي�صاب �لأب برهبة  2- مع ميلد 

باأ�صلوب  �صّجعيه  �جل��دي��دة..  �مل�صوؤولية  من 

ناعم، و�صاعديه يف معرفة دوره، فهو مل يكن 

�أباً من قبل.

ب�صكل خمتلف؛  دوره  �لأب  3- رمبا ميار�س 
ب��ح�����ص��ب م����ا ي������ر�ه ه�����و، ف��ت��ق��ب��ل��ي ط��ري��ق��ت��ه 

�خلا�صة من دون تذّمر، فمثًل، �إذ� �أح�ص�صت 

�أن����ه ي��ح��م��ل �ل��ط��ف��ل ب�����ص��يء م���ن �ل��ع��ن��ف، ل 

ي��وؤدي  ي��وؤمل �لطفل ول��ن  تنتقديه ما د�م ل 

�إىل �لإ�صر�ر به.

4- قبل ولدة طفل، حتّدثي مع زوجك عن 

�لدور �لذي تتوقعينه منه يف حياة ولده.

ت��ب��ادري��ه  ل  �مل����ن����زل،  �إىل  دخ���ول���ه  ع��ن��د   -5
مب�صاكل �لطفل، بل �ختاري �لوقت �ملنا�صب 

ل��ي��ك��ون ع��ل��ى ����ص��ت��ع��د�د مل�����ص��ارك��ت��ك �حل��دي��ث 

و�ملناق�صة.

6- يجب �أن تكوين مقتنعة د�خلياً باأن �بنك 
�أي�����ص��اً، ول��ه �حل��ق نف�صه يف تربيته  ه��و �بنه 

باأ�صلوبه �خلا�س.

7- مم���ار����ص���ة ب��ع�����س �لأل����ع����اب م���ع زوج���ك 
�لألفة  ي�صفي جو�ً من  وطفلك و�للهو معاً 

توتر  لإز�ل��ة  �أهميته  �إىل  بالإ�صافة  و�ملتعة، 

�لأب من م�صوؤولياته �جلديدة.

ل���زوج���ك،  ت��ن��م��ي��ة ����ص���د�ق���ت���ك وح���ب���ك   -8
�أك��ر  ل��ه  ب��ذل��ك  و�إع���ط���اوؤه ف��ر���ص��ة لل�صعور 

�لأثر يف �ندماجه يف دوره �لأبوي.

9- حذ�ر من �أن ي�صعر زوجك بع�صبيتك �أو 
تعبك و�إرهاقك من ممار�صة دورك كاأم، بل 

رقيقة،  بكلمات  ذل��ك  ع��ن  �لإع���لن  ميكنك 

ليقّدم لك بع�س �لعون.

عن  و�لأم  �لأب  بني  �حلديث  ��صتمر�ر   -10
�صعيد�ً  عائلياً  حميطاً  يكّون  �لطفل،  تربية 

و�آمناً للطفل، فحافظي عليه.

11- عندما يذكرك زوجك باأمر ما، يجب �أن 
�أفعله..  �صوف  به ول تقويل: ح�صناً  تقومي 

بل �طلبي منه �لعون، حتى ي�صعر باحتياجك 

�لد�ئم له يف كل ما يخ�س �لطفل.

فم�صوؤولية  زوج��ك،  مع  �صبورة  ك��وين   -12
فل  �لأب،  على  �لهنّي  بالأمر  لي�صت  �لأبناء 

�لأم��ر  �جعلي  ب��ل  �أخ��ط��اأ،  �إذ�  منه  ت�صخري 

يبدو كمزحة لت�صحكا عليها معاً.

يرتفع  للطفل  �لعاطفي  �مل�صتوى  �إن   -13
عندما ي�صرك �لأب و�لأم يف �لهتمام به.

ين�صيك  بطفلك  �ه��ت��م��ام��ك  ت��دع��ي  ل   -14
�هتمامك بو�لده، حتى ل تتحول علقتهما 

�إىل نوع من �لغرية.

�مل��ر�أة �لتي  15- بع�س �لرجال ي�صتكون من 
�أنه  ُت�صعرهم  �ل��رزق،  لك�صب  حماولتهم  مع 

دور طبيعي ل ي�صتحقون �ل�صكر عليه.. فل 

تكوين تلك �ملر�أة.

بهذه  �لتزمي  يعلم«..  من  �أول  »�ل��زوج   -16
�مل���ق���ول���ة، ل��ي��ك��ن ع��ل��ى ع��ل��م ب��ك��ل م���ا يخ�س 

�لطفل وما يجري يف �ملنزل.

وقتاً  ليق�صي  فر�صة  ل��زوج��ك  �ت��رك��ي   -17
يف  �أو  �أ�صدقائه،  مع  �ملنزل  خ��ارج  به  خا�صاً 

ي�صتطيع  ح��ت��ى  ه���و�ي���ات���ه،  ب��ع�����س  مم��ار���ص��ة 

�ل�صتمر�ر يف �أد�ء دوره بكفاءة.

رمي اخلياط

عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة
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دورِك األساسي في مساعدة زوجك على ممارسة األبّوة

أنــِت وطــــــفــــــــــلــك

w w w . a t h a b a t . n e t

كيفـيــة الـتـعــــامـــل مـع الـطـفــل الـمــزعــــج

كثري�ً ما تت�صاءل �لأمهات عن كيفية �لتعامل مع �لطفل 

�ملزعج، �لذي عادة ما يت�صبب يف �إثارة �أع�صاب كل من حوله، 

خ�صو�صاً و�لديه ومعلميه يف �ملدر�صة.. 

�إمنا  �ل�صقي،  �لطفل  على  �ملزعج  �صفة  �إط��لق  ل ميكن 

به  �ملحيطني  جميع  على  ي�صعب  �ل��ذي  ه��و  �مل��زع��ج  �لطفل 

�أ�صلوب  ��صتخد�م  �إىل  به  �ملحيطون  وي�صطر  معه،  �لتعامل 

لكن يف  و�لهدوء للآخرين،  �لر�حة  لتوفري  و�لعنف  �ل�صدة 

�ل�صدة و�حل��زم بفائدة مع  تاأتي ه��ذه  كثري من �لأح��ي��ان ل 

�لطفل �ملزعج.

�سمات الطفل املزعج

يت�صم �لطفل �ملزعج مبجموعة من �ل�صفات، منها:

وكرثة �حلركة. �لركيز،  • قلة 
و�ل�صخب  �ل�صو�صاء  و�إث���ارة  �لتنظيم،  وع��دم  �لإه��م��ال   •

و�ل�صغب.

ب�صوت عاٍل ومرتفع. • �لتحدث 
�لآخرين. �صوؤون  على  و�لتطفل  • �لتهور 

�لعاطفي، و�صرعة تغري �ملز�ج من �ل�صعادة  • عدم �ل�صتقر�ر 
�إىل �حلزن و�لغ�صب.

ملاذا يلجاأ الطفل املزعج لهذا الأ�سلوب؟

تتنوع �لأ�صباب �لتي جتعل �لطفل مزعجاً ومن بني هذه �لأ�صباب:

و�لديه �أو �أحدهما، وق�صوتهما يف  من  �ملزعج  �لطفل   خوف  • �صدة 
�ملعاملة معه، وعقابه د�ئماً ب�صورة مباَلغ فيها.

مع  �لتعامل  �أو  �ملدر�صة  �إىل  �ل��ذه��اب  من  �ملزعج  �لطفل  خ��وف   •
مدر�صيه، وذلك ب�صبب �صعف م�صتو�ه �لدر��صي.

�مل�صاحنات و�مل�صاجر�ت بني �لو�لدين، وعدم توفري جو �حلب  • كرثة 
و�لألفة يف �ملنزل، ما ي�صاعد �لطفل على عدم �ل�صعور بالأمان.

كل  وتلبية  �لو�لدين،  جانب  من  �ملزعج  للطفل  �لز�ئد  �لتدليل   •
مطالبه.

ببع�س �لأعر��س �لنف�صية، مثل �إح�صا�صه بالنق�س  �لطفل  • �إ�صابة 
جتاه م�صتو�ه �لجتماعي �ملتو��صع، �أو رغبته يف �إثبات ذ�ته وكيانه.

كيفية التعامل مع اإزعاج الطفل

ميكن تقومي �صلوك �لطفل �ملزعج من خلل:

�لو�لدين،  قبل  من  �ملنزل  يف  للطفل  منا�صب  نف�صي  جو  توفري   •
مليء باحلب و�حلنان و�لهدوء و�ل�صتقر�ر، حتى ين�صاأ �لطفل �صوّياً.

عن �مل�صاجر�ت �ل�صاخبة و�لعنيفة �أمام �لطفل. �لو�لدين  • �بتعاد 
�أمام �لآخرين، �أو �ل�صتخفاف به حتى  �لطفل  من  �ل�صخرية  • عدم 

ل ي�صعر �لطفل بالدونية و�لنق�س.

باأ�صلوب �صهل ومرن، و�لبتعاد عن  • �إر�صاد �لطفل �ملزعج لأخطائه 
�لعقاب �جل�صدي.

و�ل�صيطرة  نف�صه  �صبط  على  وم�صاعدته  �ملزعج  �لطفل  مترين   •
على �نفعالته.

ب��ل يجب على  �مل��زع��ج،  ع��دم �لإف���ر�ط يف تلبية ك��ل طلبات �لطفل   •
�لو�لدين �إرجاء بع�س �ملطالب لوقت لحق، حتى ل يتعود �لطفل على 

تنفيذ طلباته يف �حلال �أو �للجوء �إىل �لبكاء و�لغ�صب لتلبية حاجاته.

�أوقات �لفر�غ باللعب مع �أقر�نه  �صغل  على  �ملزعج  �لطفل  • ت�صجيع 
وزملئه، وتعليمه روح �لتعاون و�حر�م �لآخرين.

�لدر��صي،  �لطفل  مل�صتوى  �لو�لدين  قبل  من  �مل�صتمرة  �ملتابعة   •
ملعرفة �صلوكيات �لطفل مع زملئه ومدّر�صيه.

 
كيفية ال�سيطرة على اإزعاج الطفل:

ينتج  �ل��ذي  �ملفرط،  �ملزعج  �لطفل  ن�صاط  على  �ل�صيطرة  ميكن 

عنه �لإزعاج عن طريق �إ�صغاله باأ�صياء مفيدة، كاإعطائه ورقة وقلماً 

وت�صجيعه على ر�صم �لأ�صياء، ما ي�صهم يف تنمية موهبة �لر�صم لديه، 

�ملنزلية،  بالأعمال  �لقيام  �مل�صاعدة يف  �لطفل  �لطلب من  كما ميكن 

مما ي�صهم يف منح �لطفل �ملزيد من �لثقة، و�لعتماد على �لنف�س يف 

�لقيام بالأعمال �ملنزلية.
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يروي التاريخ أن الرومان 
تمّكنوا من االستغناء عن 

األطباء وطردهم طوال ستمئة 
سنة، بعد اتهامهم بأنهم 

سفاحون، ورغم هذا، حافظوا 
على صحتهم بمواظبتهم 

 على تناول الملفوف.
ومن المعروف أن سكان 

مدينة »بريتاني« الفرنسية 
مشهورون بقوتهم البدنية 

البالغة ومقاومتهم لألمراض، 
والسبب هو أن الملفوف 

ينبت بكثرة لديهم، وُيعتبر 
 غذاءهم الرئيسي.

أما الالتينيون فقد أطلقوا 
عليه اسم »أولوس«، أي البقلة 

الممتازة.
�أك����د �أن ل��ل��م��ل��ف��وف ف��و�ئ��د  �ل��ط��ب 

م��اء،   ٪85 ك��ون��ه يحتوي على  ك��ث��رية، 

م���و�د  و٪5  �ل��ف��ح��م،  م�����اء�ت  و٪5.70 

�آزوتية، و٪0.50  دهنية، و3.80٪ مو�د 

�أم���������لح، ك���م���ا ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ب��ع�����س 

يف  جن��ده  وم��ا   ،B �لفيتامني  مركبات 

فيتامني  من  �مللفوف  من  جر�م   100
»C« ي�صاوي ما جنده يف 200 جر�م من 

�لليمون، رغم �صهرة �لليمون �لو��صعة 

.»C« ف���ي���ت���ام���ني  ع���ل���ى  �ح����ت����و�ئ����ه   يف 

م��ادة  وج��ود  �أي�صاً  �لعلماء  �أث��ب��ت  وق��د 

مفعولها  يف  ت�صبه  للبكترييا  ق��ات��ل��ة 

مقادير  �أن  ك��م��ا  �حل��ي��وي��ة،  �مل�����ص��اد�ت 

�ل����ك����ري����ت �ل����ع����ال����ي����ة ل����ه����ا �ل�����ق�����درة 

 ع��ل��ى �ل��ت��ط��ه��ري وم���ن���ع �لل���ت���ه���اب���ات.

�حل�����ص��ول  فيمكنهم  �ل��ن��ب��ات��ي��ون  �أم����ا 

�لنباتات،  م��ن  �ل��روت��ني  ف��و�ئ��د  على 

و�لبقوليات خ�صو�صاً، ولكنها ل تكفي 

حم�س  �إىل  لفقرها  �جل�����ص��م،  ح��اج��ة 

�لليزين lysine، لكن �إ�صافة �مللفوف 

�إىل غذ�ئهم يعّو�س هذ� �لنق�س.

فوائد امللفوف

من  ول��ل��وق��اي��ة  �ل��ت��ع��ب،  • مل��ق��اوم��ة 
�لر�صوحات.

�جللدي.  �لطفح  • لطرح 
وي�صّهل  و�لأظ��اف��ر،  �ل�صعر  يقوي   •

منو �لعظام.

من  �صباحاً  ملعق  ث��لت  تناول   •
من  �ل��ب��ط��ن  يخّل�س  �مل��ل��ف��وف  ع�صري 

�لديد�ن، خ�صو�صاً ديد�ن �حلرقو�س.

حالت  يف  يو�صف  �مللفوف  ح�صاء   •
وي�صاعد  �لهو�ئية،  �لق�صبات  �لتهاب 

بعد  �صاخناً  �أُخ��ذ  �إذ�  �لبلغم  �إخ���ر�ج  يف 

مزجه بالع�صل. 

�لتعرق  مينع  �لع�صاء  مع  تناوله   •
�لليلي ذي �لر�ئحة �لكريهة.

ويطرد  بالبوتا�س  غني  �مللفوف   •
�ملاء من �أن�صجة �جل�صم و�لفيتامني. 

كرثة  ع��ن  �ل��ن��اجت  �ل�صعف  • ي��ق��اوم 
�لتبول.

م���ف���ي���د و�������ص������روري ل��ل��م�����ص��اب��ني   •
و�ل��ت��دّرن،  �لقلب  و�أم��ر����س  بالبد�نة 

�إذ�  خ�صو�صاً   ، �لكليتنينْ ين�ّصط  كونه 

�أُخ������ذ ���ص��ب��اح��اً ق��ب��ل �ل���ط���ع���ام، ل��ف��رة 

تر�وح بني 15 و21 يوماً.

يف  ي��ج��دون  ب��ال�����ص��ك��ري  • �مل�����ص��اب��ون 
ُيعتقد  حيث  م��ف��ي��د�ً،  ع��لج��اً  �مللفوف 

بوجود مادة ت�صبه يف مفعولها مفعول 

�لأن�صولني، وهي تتل�صى ب�صرعة عند 

ف�صلها  �لعلماء  ي�صتطع  ومل  طبخها، 

حتى �لآن.

�ك���ُت�������ص���ف �ح����ت����و�ء �مل���ل���ف���وف ع��ل��ى 

فيتامني جديد ��صمه فيتامني »u«، له 

مفعول جيد �صد �لتقرح، ومادة ت�صمى 

»�لفلو تامني«، تفيد يف علج �لإدمان 

على �خلمر.

�لفو�ئد،  ه��ذه  كل  �لرغم من  على 

�إل �أن �مللفوف خ�صم غري م�صتحب ملن 

ي�صكو من �لق�صور يف �لكبد، فامللفوف 

�مل�صابون  كذلك  ���ص��وء�ً،  �حل��ال��ة  يزيد 

ب���ال���ن���ق���ر����س و�حل�������ص���ي���ات �ل���ب���ول���ي���ة، 

فُيحدث �مللفوف لهم نوبات �أمل حادة.

�ل����ي����ود  �إىل  ي���ف���ت���ق���ر  �مل�����ل�����ف�����وف 

�لعتماد  ميكن  ل  لذلك  و�ملغنيزيوم، 

�لغدة  ي�صّبب ظهور  لأنه  كغذ�ء،  عليه 

�لأطعمة  ع��د�د  لهذ� فهو يف  �لدرقية، 

�مل�صادة للدرق.

�مللفوف �لنيء فاحت لل�صهية �إذ� مّت 

تناوله قبل �لطعام. 

�لع�صري  غ���ري  يف  �مل��ل��ف��وف  ت���ن���اول 

له  با�صتمر�ر  �لكبي�س  �أو  �لتخليل  �أو 

�صعب  ع��م��وم��اً  ف��ه��و  �مل��ح��اذي��ر،  بع�س 

ليغدو  قليًل  �صلقه  ومي��ك��ن  �له�صم، 

طعمه  يتحّمل  ل  ومل��ن  ه�صماً،  �أ�صهل 

�حل������اد، ب���اإم���ك���ان���ه و����ص���ع ل��ب��اب��ة خبز 

متت�س �لطعم �حلاد و�لر�ئحة �لقوية 

�أثناء �صلقه.

ه���������ن���������اك ط�������ري�������ق�������ة ي����ت����ب����ع����ه����ا 

�مل�����ل�����ف�����وف  ط������ب������خ  يف  �لإجن��������ل��������ي��������ز 

مل����ع����دت����ه����م ه�������ص���م���ه،  مل������ن ل مي����ك����ن 

متعامدة  كاملة  �مللفوفة  بقطع  وذلك 

من �ملنت�صف، وُتغمر مباء ممّلح وُتغلى 

ُت�صتبدل  دق��ائ��ق   10 وبعد  �ل��ن��ار،  على 

يف �إن����اء ف��ي��ه م���اء ي��غ��ل��ي، وت���رك على 

ى  ي�صفَّ ث��م  ���ص��اع��ة،  ن�صف  خفيفة  ن��ار 

وُت�صاف �إليه �خل�صار �لأخرى.

  مـنــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــات
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اأفــقــي

مثل( �حلق  )عن  وذود  ت�صد   / للفرح  جتمعات   1
/  �متنع عن عمل �ل�صر و�ملوبقات / للتمني �صو�صاء   2

�أفلم �لرعب �لأمريكي / كرم ملخرج  �لأول  �ل�صم   3
�لبلد بني  مرحتل   4

طــريـقـة اللعـب

و�أفقياً  9 عامودياً  �إىل   1 �لأرق��ام من  تو�صع 

على �أن ل يتكرر �لرقم يف �أي �جتاه عامودي 

كان �أو �أفقي 

الحل السابق 12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ك��ان / ثلثا  ثلثا   / �صيف  ثلثا   5
د�م

و�لركيز �لتفكري  يف  تغيب   6
هو  عمله   / �ل�صتاء  يف  يدفئ   7

�لكتابة

�صدر  مما  ��صتحياء  حالة  يف   8
منها / �صكله د�ئري وقد تو�صف 

به �ل�صم�س

 / بالنقود  �للعب  يف  مغامر   9
غنى وثر�ء

بالب�صملة تبد�أ  �لقر�آن مل  10 يف 

عـــامـــودي

1 عك�س همجي /  �صديد �لظلمة
 / �لطعام  2 خ�صار من مقبلت 

حرف جر / ثلثا قوم

 / �ل���ص��ت��ح��م��ام  يف  ت�����ص��ت��خ��دم   3
طني م�صوي

خدمة /  �أو  عمل  مقابل  نقود   4
�صيدة مهنتها نقل �ملعنى من لغة 

�إىل �أخرى

كبري / �صرو�ل و��صع بحر   5
�لكامري� عني   6

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

�أد�ة ن�صب / ن�صف   / �يقاع مو�صيقية  �آلة   7
يتيم

)مبعرثة( جر�س   / ن�صف   8
�لأزهار / مكونات �لأر�س �أجمل  من   9

عربية  مدينة   / وترية  مو�صيقية  �آل��ة   10
على �صط �لعرب
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حت��واًل  ال�سلة  ل��ك��رة  دب���ي  دورة  �سكلت 

ن��وع��ي��اً يف م�����س��رة ف��ري��ق ال��ري��ا���س��ي ه��ذا 

امل��و���س��م، ل��ي�����س ل���ف���وزه ب��ل��ق��ب��ه��ا ف��ق��ط، بل 

الع��ت��ب��ارات ع��دي��دة اأخ����رى، وع��ل��ى الرغم 

اأن النادي البروتي ظفر بكاأ�س البطولة 

اللقب اجلديد،  ف��اإن  ال�سابق،  يف  م��رات   4
وال��ذي حتقق االأح��د املا�سي، ك��ان االأغلى 

واالأحلى طعماً حتت اأ�سرا�س اأبناء املنارة.

ال��ل��ق��ب يف ف���رة ح��رج��ة يعي�سها  ج���اء 

ال���دوري  ���س��دارة  اأن فقد  بعد  ال��ري��ا���س��ي، 

امل��ح��ل��ي، وخ��ي��ب��ة االأم�����ل ال��ت��ي ت�����س��ب��ب بها 

مهرام  اأم���ام  اآ���س��ي��ا  بطولة  نهائي  ت��اأج��ي��ل 

االإيراين، ف�ساًل عن املخا�س الذي ت�سهده 

اأبو �سقرا،  اإثر رحيل املدرب فوؤاد  �سفوفه 

وتعيني ال�سلوفيني �سلوبودان �سوبوتيت�س 

مديراً فنياً، ولذا كان الريا�سي يف حاجة 

واملعنوي،  الفني  م��ردوده  ذي  انت�سار  اإىل 

وهو ما اأجنزه على اأكمل وجه يف دبي.

دبي جاء على  بكاأ�س  الفوز  اأن  واالأه��م 

الريا�سي  ت��ف��وق  ل��ي��وؤك��د  احل��ك��م��ة،  ح�ساب 

اأن »اأوالد  على غرميه التقليدي، ال �سيما 

»اأب��ن��اء  على  ت��ف��وق��وا  �سوبوتيت�س«  امل���درب 

فوؤاد اأبو �سقرا« مرتني يف الدورة.

ا���س��ت��ف��ه��ام  اأث�����رت ع���الم���ات  اأن  وب���ع���د 

اإع��ادة  على  �سوبوتيت�س  ق��درة  كثرة حول 

الريا�سي ل�سكة االنت�سارات، جاءت نتائج 

دب�����ي، ل��ت��ث��ب��ت ده�����اء امل������درب ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي 

بها  تفوق  التي  خططه  وجناعة  وحنكته، 

ق�سة  ول��الأخ��ر  احلكمة،  يف  ن��ظ��ره  على 

اأبناء  ق��اد  اأن  فبعد  الريا�سي،  م��ع  اأخ���رى 

م�سرقة  �سفحة  لكتابة  ال�سفراء  القلعة 

م��ن ت��اري��خ��ه يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ج��اء 

ان��ت��ق��ال��ه اإىل احل��ك��م��ة ل��ي��ح��دث زل�����زااًل يف 

امل���ن���ارة، ح��ي��ث ���س��ك��ك ال��ك��ث��رون يف ق���درة 

البطوالت  م�����س��واره  متابعة  على  الفريق 

من بعده، ولكن �سلوبودان والريا�سي قاال 

كلمتهما يف دبي، على حني مني اأبو �سقرا 

ب�سربة قوية، �سيكون مطالباً بالرد عليها 

يف لبنان، وحتديداً يف الدوري، حيث يرى 

املراقبون اأن اللقب حم�سور اإىل حد كبر 

املحلية  ال�ساحة  على  االأب���رز  الثنائي  بني 

حالياً اأي الريا�سي واحلكمة.

وخا�س الفريقان نهائي دبي وكالهما 

ي��ري��د ا���س��ت��ع��ادة ل��ق��ب غ���اب ع��ن��ه م���وؤخ���راً، 

وكالهما يعرف اأن نتيجة املواجهة �سيكون 

ل��ه��ا ت��اأث��ر وا���س��ح ع��ل��ى جم���رى املناف�سة 

اللبناين،  ال���دوري  اأي  بينهما،  االأ�سا�سية 

كان يخبئ مفاجاأة مدوية  الريا�سي  لكن 

احت�سدوا  الذين  اللبنانيني  اأذهلت معظم 

دب��ي،  االأه��ل��ي يف  ال��ن��ادي  ق��اع��ة  بكثافة يف 

 31 بفارق  »بلدياته«  ف��وزه على  حيث جاء 

يه�سمه  مل  اأم���ر  وه��و   ،)57 ـــ  ـ  88( نقطة 

ب�سهولة العبو احلكمة واإدارته.

الريا�سي  ام��ت��الك  دب��ي  دورة  واأك����دت 

الأكرث من ورقة رابحة كاالمركي لورين 

وودز وامل�سري اإ�سماعيل اأحمد )بات اأكرث 

للقب  اإح���رازاً  ال���دورة  تاريخ  الالعبني يف 

مع  و5  ال�سانفيل  م��ع  م��رت��ان  م���رات:  ب�8 

ال�سكندري(  االحت��اد  مع  وم��رة  الريا�سي 

وج����ان ع��ب��د ال���ن���ور وع��ل��ي حم��م��ود وع��م��ر 

ال���رك واأم����ر ���س��ع��ود وع��ل��ي ك��ن��ع��ان وج��و 

اإب��راه��ي��م، واالأخ���ر اختر  فوغل واأح��م��د 

اأف�������س���ل الع����ب يف ال���ب���ط���ول���ة، ال���ت���ي ع��زز 

ف��ي��ه��ا ال���ري���ا����س���ي ���س��ف��وف��ه ب���االأم���رك���ي 

دورة  �سارك معه يف  ال��ذي  اندر�سون  ر�ساد 

املا�سي  ال�سهر  يف  الهولندية  اأم�����س��ردام 

وكان مقبواًل.

�سلوبودان  ب��ق��ي��ادة  ال��ري��ا���س��ي  وخ��ا���س 

ح�����س��ام  دورة  يف  م����ب����اراة،   30 االآن  ح��ت��ى 

اآ���س��ي��ا ودورة  اأن���دي���ة  احل���ري���ري وب��ط��ول��ة 

اللبناين،  وال��دوري  دبي  ودورة  اأم�سردام 

ففاز يف 27 مباراة وخ�سر 3 فقط، وبفوزه 

ب��ال��ل��ق��ب، ت���وج ال��ري��ا���س��ي ع��ودت��ه اإىل دب��ي 

ال�سابقتني  الن�سختني  ع��ن  غ��اب  اأن  بعد 

ب�سبب  و2012   2011 ع��ام��ي  وال�23  ال�22 

اأندية  ببطولة  عينه  الوقت  يف  م�ساركته 

اللقب  ا�ستعادة  يف  جن��ح  وه��و  اآ�سيا،  غ��رب 

ال����ذي اأح�����رزه اآخ����ر م���رة ع���ام 2009 على 

نقاط  ث��الث  ب��ف��ارق  االأردين  زي��ن  ح�ساب 

.)74 - 77(

وميلك الريا�سي اأكرب عدد من االألقاب 

اإذ   ،1989 ع���ام  اإط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ال�����دورة  يف 

اأحرزها 5 مرات اأعوام 2005 و2006 و2008 

و2009 و2013، وحل و�سيفاً مرتني عامي 

مرة  و�ساد�ساً  م��رة  وثالثاً  و2010،   2003
الرقم  الريا�سي  ميلك  كما  م��رة،  و�سابعاً 

القيا�سي يف عدد من امل�ساركات بني االأندية 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اإذ ح��م��ل��ت م�����س��ارك��ت��ه االأخ����رة 

الرقم 10. 

وه����ذه امل����رة ال��ت��ا���س��ع��ة يف ال��ن�����س��خ ال�12 

الكاأ�س  ت��ك��ون   ،)2013  -  2002( االأخ����رة 

امل���رم���وق���ة يف ل���ب���ن���ان ع����رب اأرب����ع����ة اأن���دي���ة 

خمتلفة، وهي احلكمة )2002( وال�سانفيل 

)2003 و2004( والريا�سي )2005 و2006 

اأن��ي��ب��ال  واأب����ن����اء  و2013(  و2009  و2008 

االأوىل  امل���رة  لي�ست  وه���ذه   ،)2012( زح��ل��ة 

ال��ت��ي ي�����س��ل اإىل امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���دورة 

التقى  اأن  �سبق  اإذ  لبنان،  من  فريقان  دب��ي 

ال�سانفيل والريا�سي يف نهائي 2003.

و�سيكون على الريا�سي االإفادة من لقب 

لقب  ا�ستعادة  نحو  م�سرته  ملوا�سلة  دب��ي، 

املا�سي  املو�سم  ف��ق��ده  ال���ذي  لبنان  بطولة 

مل�سلحة ال�سانفيل، ولدى الريا�سي مباراة 

اأنه �سي�ست�سيف  موؤجلة مع بيبلو�س، علماً 

يف  ف��از  ف���اإذا  اجلمعة،  ملعبه  على  احلكمة 

املباراتني فاإنه �سيكون على راأ�س الرتيب.

تكرار  يف  احلكمة  ينجح  مل  املقابل،  يف 

اإجنازه عام 2002 حني اأحرز اللقب، وذلك 

يف م�ساركته الثامنة يف دبي، حيث حل ثالثاً 

مرتني  ورابعاً  و2012   2004 عامي  مرتني 

واح��دة،  مرة  وخام�ساً  و2011   2003 عامي 

و�سابعاً مرة واحدة اأي�ساً.

وتاأثر احلكمة يف النهائي بغياب ثالثة 

العبني من االأ�سا�سيني، هم جوليان خزوع 

والدته(،  تاأبني  مرا�سم  البطولة يف  )غادر 

امل�سابان،  ت��اب��ت  وفيليب  ا�سطفان  واإي��ل��ي 

االأول  اللقاء  يف  �ساركا  االأخ��ري��ن  اأن  علماً 

اأي�ساً  �سهاًل  الفارق  يكن  دب��ي، حيث مل  يف 

 69  -  89( نقطة   21 بلغ  اإذ  احلكمة،  على 

للريا�سي(.

اأقل من  الريا�سي يف  اأمام  وبخ�سارتني 

10 اأيام، �سيكون على املدرب اأبو �سقرا اإعادة 
ح�ساباته، مع االأخذ بعني االعتبار ال�سورة 

ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ري��ق ه��ذا 

املو�سم بت�سكيلته اجلديدة التي و�سعته يف 

�سدارة بطولة لبنان من بداية املو�سم، وهو 

ما مل يح�سل معه منذ 9 �سنوات.

وم����ن اأول�����وي�����ات اأب�����و ���س��ق��را وف��ري��ق��ه، 

جمدداً  واالنطالق  املعنوية،  االآث��ار  جت��اوز 

امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  للمناف�سة 

وي�������س���اع���ده يف ذل�������ك، وج�������ود ن���خ���ب���ة م��ن 

واإيلي  ر�ستم  اإيلي  مقدمهم  يف  الالعبني، 

اإبراهيم  وحممد  عقل  ورودري��ك  ا�سطفان 

و�سارل تابت وفيليب تابت وجوليان خزوع 

واالأمركيان ري�سون �سيمز واآرون هاربر.   

وال���الف���ت يف ب��ط��ول��ة دب���ي ه���ذا ال��ع��ام، 

احلكمة  هي:  لبنانية  فرق  ثالثة  م�ساركة 

والريا�سي واملتحد، وهي على درجة عالية 

م���ن اجل���اه���زي���ة، ل��ك��ون��ه��ا يف ق��ل��ب م��ع��رك��ة 

ال��ب��ط��ول��ة امل��ح��ل��ي��ة، ح��ي��ث ي��ح��ت��ل احل��ك��م��ة 

فيما  وال��ث��اين،  االأول  املركزين  والريا�سي 

املتحد يعاين تذبذباً يف النتائج، وقد اأحرز 

املركز اخلام�س بفوزه على �سمارت جيال�س 

يف  ���س��ارك  اأن��ه  علماً   ،)75  -  77( الفلبيني 

 2009 ب��ع��د ن�سخة  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ال����دورة 

عندما حّل ثانياً يف املجموعة الثانية، وخرج 

من ربع النهائي اأمام الن�سر االإماراتي )64 

- 66(، وباالإمكان القول، اإن مدرب الفريق 

يتمكن  مل  �سوليه،  دني�س  ج��ان  الفرن�سي 

اإظهار ب�سمة وا�سحة على  االآن، من  حتى 

يحتل  حيث  حم��ل��ي��اً،  ال��ف��ري��ق  ون��ت��ائ��ج  اأداء 

الفريق املركز ال�ساد�س.
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فريق الريا�سي متوجاً يف دبي

من املباراة النهائية بني الريا�سي واحلكمة



اأ�سياء كثرة تغرت يف ميونيخ بعد اأن 

االإ���س��ب��اين خو�سيب  امل���درب  حطت ط��ائ��رة 

غ������واردي������وال يف ه�����ذه امل���دي���ن���ة االأمل���ان���ي���ة 

العريقة.. اآمال عري�سة تفتحت يف نفو�س 

ال�سهر،  املدينة  فريق  البايرن  م�سجعي 

واأنظار املاليني يف اأوروبا والعامل، اجتهت 

عن  احلديث  ب��داأ  حيث  اأملانيا،  جنوب  اإىل 

عهد »القي�سر اجلديد غوارديوال«.

كثرة،  اأ�سئلة  املفاجئة  ال�سفقة  ول��دت 

خيوط  غ���واردي���وال  �سين�سج  ه��ل  اأب���رزه���ا: 

االإجن������������ازات ال����ت����ي ���س��ن��ع��ه��ا م����ع ف��ري��ق��ه 

التي  االأدوات  هي  وم��ا  بر�سلونة؟  ال�سابق 

�سي�ستخدمها يف مهمته اجلديدة؟ من هي 

الروؤو�س التي �ستتدحرج يف البايرن؟ وهل 

والبعاد  الطويلة  اال�سراحة  اأ�سهر  اأث��رت 

ال��ق�����س��ري ع��ن ال�����س��اح��رة امل�����س��ت��دي��رة على 

طاقات غوارديوال وح�سه الكروي؟

بايرن  ك�سف  غ��واردي��وال،  م��ع  بتعاقده 

اأما الهدف  ميونيخ عن نواياه امل�ستقبلية، 

االأوروب���ي���ة،  ال��ق��ارة  ت��زع��م  فهو  الرئي�سي، 

ق��اده  ال��ذي  بر�سلونة  خطى  على  وال�سر 

»بيب« للفوز ب�14 لقباً خالل اأربعة موا�سم 

م��ع��ه، وع��ل��ى اجل��م��ه��ور االأمل����اين اأن ينتظر 

ك��ي ي�ساهد  امل��ق��ب��ل  االأول م��ن مت���وز  ح��ت��ى 

لبايرن،  ك��م��درب  ر�سمياً  يقدم  غ��واردي��وال 

امل��درب اجلديد من  اأن يتمكن  الذي ياأمل 

جمدداً  االأوروبية  الكرة  تزعم  اإىل  قيادته 

لقب  اأح���رز  ح��ني  ال�سبعينات  يف  فعل  كما 

البطلة يف ثالث  االأن��دي��ة االأوروب��ي��ة  كاأ�س 

منا�سبات على التوايل اأعوام 1974 و1975 

لكي   2001 حتى  ينتظر  اأن  قبل  و1976، 

ي���ح���رز ال��ل��ق��ب جم������دداً ول��ل��م��رة ال��راب��ع��ة 

واالأخرة.

مل ي��ك�����س��ف امل���������س����وؤول����ون ع����ن ب���اي���رن 

ال��ذي  بالعقد  اخلا�سة  املالية  التفا�سيل 

بلدة  اب���ن  ب��غ��واردي��وال؛  فريقهم  ���س��رب��ط 

ع��ن  ك���ل���م   70( ال�������س���غ���رة  ����س���ان���ت���ب���ي���دور 

علماً   ،2016 ح��زي��ران   30 حتى  بر�سلونة( 

رمينيغه  ه��اي��ن��ز  ك���ارل  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  اأن 

اأ�سار اإىل اأن »املال مل يكن العامل احلا�سم« 

يف ال�����س��ف��ق��ة ويف ق����رار امل�����درب االإ���س��ب��اين 

ال��ف��ري��ق االأك�����رث جن��اح��اً  اإىل  االن�����س��م��ام 

يف  و15  ال������دوري  يف  ل��ق��ب��اً   22( اأمل��ان��ي��ا  يف 

اأوروب����ا ولقب  اأب��ط��ال  ال��ك��اأ���س و4 يف دوري 

يف ك���اأ����س ال�����س��وب��ر االأوروب�����ي�����ة ول���ق���ب يف 

ك��اأ���س االحت���اد االأوروب�����ي ول��ق��ب��ان يف كاأ�س 

االأنركونتيننتال(.

كما  ميونيخ،  بايرن  عن  املعروف  ومن 

حال اأندية الدوري االأملاين ب�سكل عام، اأنه 

ال��ت��ع��اق��دات، لكن  اإن��ف��اق��ه على  يبالغ يف  ال 

اإذ  احل��ايل،  املو�سم  يف  الو�سع كان خمتلفاً 

اأنفق نحو 70 مليون يورو لتعزيز �سفوفه، 

بينها 40 على االإ�سباين خايف مارتينيز.

مفتوحاً  ال��ب��اب  ميونيخ  ب��اي��رن  واأب��ق��ى 

اأم�������ام امل����زي����د م����ن ال���ت���ع���اق���دات ال�����س��ي��ف 

الالزمة  االأ�سلحة  تاأمني  اأج��ل  من  املقبل 

ل���غ���واردي���وال، ك���ي ت�����س��اع��د جن���وم ال��ف��ري��ق 

فرانك  والفرن�سي  �سفاين�ستايغر  با�ستيان 

ريبري والهولندي اريني روبن.

ومن املوؤكد اأن بايرن قادر على املناف�سة 

اأو العبني جدد،  حتى من دون غوارديوال 

وق���د اأث��ب��ت ذل���ك يف االأع�����وام االأخ�����رة، اإذ 

و�سل اإىل نهائي دوري اأبطال اأوروبا عامي 

هذا املو�سم على اأمت  ويبدو  و2012،   2010
املحلي  ال��دوري  لقب  ال�ستعادة  اال�ستعداد 

حالياً  )يت�سدر  دورمت��ون��د  بورو�سيا  م��ن 

اأق��رب مالحقيه(، كما  9 نقاط عن  بفارق 

اأنه تاأهل اإىل الدور الثاين من دوري اأبطال 

اأوروبا، حيث �سيواجه االأر�سنال االإنكليزي، 

تنتظره  اأملانيا حيث  كاأ�س  نهائي  ربع  وبلغ 

مباراة قوية مع بورو�سيا دورمتوند.

ق���دوم غ��واردي��وال  اأن  ومم��ا ال �سك فيه 

اإىل بايرن �سيعزز من قيمة الدوري االأملاين 

ب��ع��دم��ا جن��ح دوري  ع���ام، خ�����س��و���س��اً  ب�سكل 

ال���»ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ه« يف ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ن��ظ��ره 

االإيطايل يف ت�سنيف االحتاد االأوروب��ي، ما 

ال��راب��ع يف  ينتزع منه مقعده  ب��اأن  ل��ه  �سمح 

دوري االأبطال هذا املو�سم.

ويعي�س غوارديوال حالياً يف نيويورك يف 

ا�ستقال  وهو  عائلته،  مع  املتحدة  الواليات 

من من�سبه يف بر�سلونة ال�سنة املا�سية، بعد 

اأربعة موا�سم مليئة بالنجاحات مع الفريق 

الكاتالوين ليحل بداًل منه م�ساعده ال�سابق 

تيتو فيالنوفا.

التدريبية مع  وبداأ غوارديوال م�سرته 

الفريق الرديف لرب�سلونة، وقاده اإىل دوري 

الرئي�س  يختاره  اأن  قبل  الثالثة،  ال��درج��ة 

االأول  الفريق  ليكون مدرب  جوان البورتا، 

خلفاً للهولندي فرانك رايكارد اعتباراً من 

مو�سم 2008 - 2009، وكان خيار البورتا يف 

افتقاده  رغ��م  غ��واردي��وال جن��ح،  مكانه، الأن 

توفر  يف  املطلوبة،  التدريبية  اخل��ربة  اإىل 

م�ستنداً  الفريق،  �سفوف  يف  مميز  جتان�س 

مع  تتنا�سب  �سل�سة  هجومية  فل�سفة  اإىل 

م���واه���ب ال��الع��ب��ني ال���ذي���ن ق���رر االع��ت��م��اد 

ال��ك��ام��روين  ب��ع��دم��ا تخل�س م��ن  ع��ل��ي��ه��م، 

���س��ام��وي��ل اي��ت��و وال���ربازي���ل���ي رون��ال��دي��ن��ي��و 

وال���ربت���غ���ايل دي���ك���و واالإي�����ط�����ايل ج��ان��ل��وك��ا 

زامربوتا.

غ��واردي��وال  فعله  م��ا  وال ميكن جت��اه��ل 

م���ع ال��ف��ري��ق ال���ك���ات���ال���وين، خ�����س��و���س��اً ع��ام 

مع  تاريخية  ب�سدا�سية  توج  عندما   2009
االأداء  يف  مثل  م�سرب  جعله  لعب  اأ���س��ل��وب 

الهجومي ال�سل�س والنتائج على حد �سواء، 

اأف�سل  اأنه  يوم  بعد  يوماً  واأثبت غوارديوال 

من خلف »معلمه« يوهان كرويف يف تطبيق 

ال��ك��رة ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��ر ب��ه��ا ال��ن��ادي 

الكاتالوين خالل حقبة الهولندي الطائر.

وك�����ان ك���روي���ف ال�����ذي ل��ع��ب اأي�������س���اً مع 

اللعب  اأ���س��ل��وب  ط��ب��ق  م���ن  اأول  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

اأطلق  ال��ذي  الكاتالوين  النادي  يف  ال�سامل 

ع��ل��ي��ه م��ع امل����درب ال��ه��ول��ن��دي ل��ق��ب »ف��ري��ق 

بيب  وجن���ح  و1996،   1988 ب��ني  االأح�����الم« 

غ���واردي���وال يف ال�����س��ر ع��ل��ى خ��ط��ى م��درب��ه 

الوحيد  امل��درب  كرويف،  ومكت�سفه  ال�سابق 

الذي قاد النادي الكاتالوين اإىل الفوز بلقب 

ال��ت��وايل،  على  منا�سبات  ث��الث  ال���دوري يف 

حني اأح��رزه اأرب��ع مرات متتالية من 1991 

حتى 1994، عندما كان غوارديوال العباً يف 

الفريق.

العجوز  القارة  تاريخ  غ��واردي��وال  ودخ��ل 

رفع  عندما  ك��م��درب،  ال��ث��اين  مو�سمه  منذ 

اأوروب��ا للمرة  اأبطال  2009 كاأ�س دوري  عام 

الثانية يف م�سرته، بعد اأن توج بلقب هذه 

1992 كالعب، لي�سبح �ساد�س  امل�سابقة عام 

وك���م���درب، كما  ك��الع��ب  باللقب  ي��ف��وز  م��ن 

اأ�سبح ثالث الع��ب يحقق ه��ذا االإجن��از مع 

نف�س الفريق بعد االإ�سباين ميغيل مونيوز 

 1956 )فاز كالعب مع ريال مدريد عامي 

و1957 وكمدرب 1960 و1966(، واالإيطايل 

كالعب  ميالن  م��ع  )ف��از  ان�سيلوتي  ك��ارل��و 

 2003 عامي  وكمدرب  و1990   1989 عامي 

ع��ام��اً   38( غ����واردي����وال  واأ���س��ب��ح  و2007(، 

و129 يوماً( حينها اأ�سغر مدرب يحرز لقب 

امل�سابقة منذ 49 عاماً، وثالث اأ�سغر مدرب 

ك��ان  ال���ذي  م��ون��ي��وز  �سبقه  اإذ  ت��اري��خ��ه��ا،  يف 

عمره 38 عاماً و121 يوماً عندما قاد ريال 

مدريد للفوز بن�سخة عام 1960، يف حني اأن 

اأ�سغر مدرب فاز باللقب على االإطالق كان 

خو�سيه فيالونغا بعمر 36 عاماً و185 يوماً 

عندما فاز ريال مدريد بن�سخة 1956.

2009 تفوق غ��واردي��وال على  ويف نهائي 

بعدما  فرغو�سون،  اليك�س  العجوز  امل��درب 

على  النهائية  امل���ب���اراة  يف  بر�سلونة  تغلب 

م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د االإن���ك���ل���ي���زي، ومت��ك��ن 

املدرب ال�ساب يف جتديد تفوقه على ال�سر 

اال���س��ك��وت��ل��ن��دي )69 ع���ام���اً( الأن����ه جن���ح يف 

امل�سابقة  اإىل لقب  الكاتالوين  النادي  قيادة 

االأوروبية االأم للمرة الثانية خالل م�سواره 

على   2011 ن��ه��ائ��ي  يف  ب��ت��غ��ل��ب��ه  ال��ت��دري��ب��ي 

»ال�سياطني احلمر«.

جالل قبطان
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جمهمور بايرن بدا يعد العدة ال�ستقبال غوارديوال ويف ال�سورة م�سجع يحمل جم�سماً لغوارديوال

فريق بايرن ميوينخ

) العدد 247(  اجلمعة - 25 كانون الثاين - 2013

هل يحقق غوارديوال 
أحالم بايرن ميونيخ؟

خو�سيب غوارديوال



)�شمال  الغربية  رجاًل من حمافظة  اأن  ق�شائية م�شرية  اأبلغت م�شادر 

غرب القاهرة( تقّدم ببالغ اإىل النائب العام امل�شري، يطالب فيه بـ»حماكمة 

»اأبــو  متثال  اأنــف  بتحطيم  قواته  لقيام  بونابرت،  نابليون  الفرن�شي  القائد 

الهول«، وتدني�س خيوله لالأزهر ال�شريف، وكذلك مبحاكمة كل من قام بهذه 

الأفعال ال�شنيعة«.

املــواطــن �شالح بن  اأنــا  »اأُطــالــب  املــواطــن امل�شري يف �شياق بالغه:  وقــال 

باأق�شى القوة على ذلك  اآل �شالم، مبحاكمة من اعتدى  اإبراهيم  توفيق بن 

التمثال الربيء، واإ�شدار احلكم وتوثيق اعتذار من ال�شعب الفرن�شي، مع ذكر 

اللعنات  ُت�َشب  التاريخ حتى ل  التعليمية، وُكتب  املناهج واملقررات  احلكم يف 

وتن�شب احلروب وتدخل فرن�شا و�شعبها ومن يتبعها يف معركة خا�شرة«.

كما طالب مقدم البالغ بـ»اإعادة الآثار امل�شرية املنهوبة وامل�شروقة، وتوقيع 

اأق�شى العقوبة على اخلائنني الذين قاموا ب�شرقتها وتهريبها اإىل اخلارج«.

الـمــديــر الــفــنـي: مــــالك مــحــــــــفــوظ

info@athabat.net :بريوت امل�شيطبة - �شارع عثمان بن عفان - بناية العرت - ط1 - هاتف: 01/360807 - فاك�س: 01/368256 -  بريد اإلكرتوين

تـــ�صـــــدر عـــــــن 

�شــركــة الـقـــلــم 

لالإعالم �ش.م.م.

عـــند وجــــود مـ�شـكــلــة فـي التوزيع الرجاء الت�شال:  هاتف: 01/666314تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل 
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كاريكاتير

سجن زوجته مطالبة بمحاكمة بونابرت لكسره أنف »أبو الهول«
بتهمة سرقة هاتفه

اتهمها  زوجــة  على  الكويتية  الرقة  منطقة  �شرطة  حتفظت 

لها حني راجعت  اكت�شفت خيانته   بعدما  ب�شرقة هاتفه،  زوجها 

ر�شائل »الوات�س اأب« على هاتفه النقال.

اأُ�شيب مب�ّس من اجلنون  اأن زوجها  اعتقدت  الزوجة  وكانت 

اأب« عندما  »الوات�س  العاطفي عرب  واأنــه يعي�س حالة من احلب 

وهــو  نف�شه،  تــلــقــاء  مــن  يبت�شم  وهـــو  الــلــيــل  طـــوال  يجل�س  راأتــــه 

منهمك يف كتابة ر�شائل »الوات�س اأب«، اإىل درجة ن�شي فيها نف�شه 

اأن ال�شيجارة يف فمه حتولت اإىل رماد من دون اأن يعي ذلك.

النوم بعد لياٍل طوال مل  اإىل  الزوجة فر�شة خلوده  انتهزت 

اجلهاز  متناولة  وهّبت  لهاتفه،  حمت�شن  وهــو  اإل  خاللها  ينم 

لتعرف ماذا ُيخفي، وكان ح�ّشها يف مكانه عندما حط ب�شرها على 

ويالت وويالت من ر�شائل ال�شادر والوارد اإىل فالنة وعالنة.

ويف ذلك الوقت اأفاق الزوج مذعوراً من نومه ومل يجد هاتفه 

اأيــ�ــشــاً يف فرا�س  »اأحــ�ــشــانــه«، وبحث عــن زوجــتــه ومل يجدها  يف 

الــرقــة،  اإىل خمفر منطقة  النــطــالق  اإىل  مــا حـــداه  الــزوجــيــة، 

ليتقدم ببالغ �شرقة �شد الزوجة!

ال�شرطة �شّجلوا ق�شية  اأمني فاإن رجال مركز  ووفق م�شدر 

اأحــيــلــت اإىل رجــــال املــبــاحــث، الــذيــن اأحــ�ــشــروا الـــزوجـــة، وعند 

نتيجة  جمنون  اأنــه  الــبــدايــة  يف  ظننت  »واهلل  قــالــت:  مواجهتها 

وبعرف  زمـــان،  مــن  فيه  �شاكة  �شرت  وبعدين  مبــفــرده،  �شحكه 

يق�شي الليل مع منو، واهلل ما �شرقته.. ظلمني هاخلاين«.

واأ�شاف امل�شدر اأن »الزوجة �شلمت الهاتف اإىل رجال املباحث، 

يف  قدماً  امل�شي  على  اأ�شر  الــذي  للزوج  اأعــطــوه  بــدورهــم  الذين 

ق�شية ال�شرقة �شد زوجته، حيث مت التحفظ عليها للتحقيق يف 

الق�شية«.

�شابة  اأردنــيــة  مر�شحة  م�شري  كــان  الــطــالق 

من بدو اجلنوب رف�شت اخل�شوع لرغبة زوجها 

يف  زوجها  عائلة  من  مر�شح  ل�شالح  بالن�شحاب 

منطقتها النتخابية.

واجــه  »زوجـــي  قائلة:  املر�شحة  واأو�ــشــحــت 

ان�شحابي ل�شالح  اأُعلن  �شغوطات �شديدة لكي 

اأمــامــه �شوى رمي  املــر�ــشــح، وكــان ل مفر  ذاك 

ميني الطالق علي.. لكنني اإن �شاء اهلل، وبعد 

ظهور النتائج، �شاأطعن بقرار تطليقي، لأمتّكن 

مـــن عــــودة الــلــحــمــة اإىل اأ�ــشــرتــي الــ�ــشــغــرية«، 

زوجها  اأن  اعتبار  على  �شتطعن  باأنها  واأفـــادت 

كان واقعاً حتت ظل �شغط �شديد عندما اأوقع 

ميني الطالق«.

واأنهت  �شنة،   31 العمر  من  تبلغ  املر�شحة   

اأطفال  اأربعة  ولديها  فقط،  الثانوي  تعليمها 

نا�شطة يف جمال  وهــي  الـ11،  �شن  اأكــربهــم يف 

الــعــمــل الــتــطــوعــي، وتـــراأ�ـــس »جــمــعــيــة �ــشــيــدات 

البادية«.

للتحالف  الإعـــالمـــيـــة   للمن�شقة  ووفـــقـــاً 

اأ�شفها على هذه  ورغــم   الوطني لالنتخابات، 

الواقعة، اإل اأنها تعترب اأن هذه الق�شية تر�شخ 

على  والقدرة  القوية  الإرادة  بــاأن  تفيد  مقولة 

للمراأة  حليفاً  اأ�شبحتا  املنا�شب  القرار  اتخاذ 

ال�شابع  الأردين  النيابي  املجل�س  انتخابات  يف 

ع�شر. واأ�شافت اأنه  موؤ�شر للتغيري يف قطاعات 

املــر�ــشــحــات والـــنـــاخـــبـــات يف حتــــدي املــنــظــومــة 

املجتمع  التاثري يف  والقدرة على  الجتماعية، 

املحلي من منطلق اإميانهن بقدراتهن، والذي 

دفع هذه املر�شحة اإىل ال�شتمرار يف تر�ّشحها.

قها
ّ
رفضت االنسحاب لصالح قريب زوجها.. فطل


